
REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA DZIECI 6-LETNICH „MAŁY PITAGORAS” 

1. Organizator: NSP Pitagoras 

2. Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki - Oddział Mazowiecki 

Cele konkursu: 

1. Upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów oddziałów 

przedszkolnych w wieku 6-lat 

2. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów. 

3. Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia. 

Regulamin konkursu: 

1. Informacje o konkursie zamieszczane są na stronie: www.szkolapitagoras.pl/konkurs 

2. Konkurs jest bezpłatny. 

3. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci 6-letnie z oddziałów przedszkolnych. 

4. Konkurs odbędzie się 15 lutego 2019 r. (piątek) w Niepublicznej Szkole Podstawowej Pitagoras, 

ul. Wiśniowa 26, Nadarzyn, rozpoczęcie o godz. 10:00, zakończenie około godz. 10:45. 

5. W konkursie bierze udział do czterech zgłoszonych reprezentantów z przedszkoli                                    

z  województwa mazowieckiego.  

6. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych na podstawie własnej obserwacji wybierają 

uczestników konkursu. 

7. Konkurs matematyczny zostanie przeprowadzony w formie zadań do wykonania na kartach 

pracy. 

8. Wszystkie polecenia potrzebne do rozwiązania zadań matematycznych czyta nauczyciel 

przeprowadzający konkurs – koordynator. 

9. Czas pracy uczniów wynosi 45 minut.  

10. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie. 

11. Za każdą nieprawidłową odpowiedź jest odejmowany 1 punkt. 

12. Uczestnik musi posiadać przybory szkolne – ołówek, kredki, gumkę
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11. Przedszkola zgłaszają udział do 25 stycznia 2019 r. na adres mail: 

izabela.lachawiec@szkolapitagoras.pl (karta zgłoszenia w Załączniku nr 1). 

12. Każdy uczestnik konkursu dostarcza organizatorowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział 

w konkursie matematycznym i przetwarzanie danych osobowych, wykorzystaniu wizerunku 

dziecka na potrzeby konkursu oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją 

jego zapisów. (Załącznik 2)  

13. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej konkursu 19 lutego 2019 r.  

14. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 

17:00. 

15. Testy konkursowe są własnością organizatora konkursu. Nie ma możliwości wglądu do testów 

konkursowych, ani zabrania ich do domu. 

16. Przewidziane nagrody: 

• indywidualne dla laureatów konkursu  

• dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. 

Adres organizatora:  

NSP Pitagoras  ul. Wiśniowa 26  

05-830 Nadarzyn 

tel.: 728 52 52 54 

koordynator: Izabela Lachawiec  

e-mail: izabela.lachawiec@szkolapitagoras.pl

Organizator: Partner merytoryczny:
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA DZIECI  

6-LETNICH „MAŁY PITAGORAS” 

Zgłaszam uczniów do konkursu matematycznego dla dzieci 6-letnich „MAŁY PITAGORAS” 

……………………………………………………………….………………………………………….….., 

nazwa i adres placówki

Lp. Wiek Imię i nazwisko dziecka

Organizator: Partner merytoryczny:

NSP PITAGORAS sp. z o.o. • ul. Wiśniowa 26, 05-830 Nadarzyn  

NIP 5223053125 • Regon 36367732000000 • KRS 0000600174 sekretariat@nsppitagoras.pl • +48 728 52 52 54



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE MATEMATYCZNYM DLA 

DZIECI 6-LETNICH „MAŁY PITAGORAS”, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA NA 

POTRZEBY KONKURSU, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POTWIERDZENIE 

ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I AKCEPTACJĄ JEGO ZAPISÓW 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie matematycznym dla dzieci 

6-letnich „MAŁY PITAGORAS” organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Pitagoras 

w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26, wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka           

na potrzeby konkursu oraz na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

mojego dziecka, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                             

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE moich/mojego dziecka danych osobowych w związku z udziałem     

w konkursie. Oświadczam, iż znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu. 

……………………………………………………………….………………………………………….….., 

imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 ……………………………………                                      ……………………………………                     

                        data                                                     podpis składającego oświadczenie * 

  

* - oświadczenie podpisuje czytelnie rodzic/opiekun prawny nieletniego uczestnika  
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