
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu 
„Omnibus matematyczny 2020” pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Konkurs ma charakter indywidualny. Mogą brać w nim udział 
uczniowie szkół podstawowych województwa podkarpackiego. 

 Zbiorowe zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez opiekunów nauczycieli za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adresy: 

dzieci oddziałów zerowy – luiza.senktas-cyzio@zsp2nss.pl, marta.germanska@zsp2nss.pl 

dzieci oddziałów klasy I SP – anna.wojtasik@zsp2nss.pl, barbara.opach@zsp2nss.pl 
uczniowie klas II SP –  wieslawa.banczak@zsp2nss.pl, alicja.niedospial@zsp2nss.pl 
uczniowie klas III SP –maria.fuksa@zsp2nss.pl, ewa.tomczak@zsp2nss.pl 
uczniowie klas IV SP – alicja.urban@zsp2nss.pl 
uczniowie klas V SP - wicedyrektor@zsp2nss.pl 
uczniowie klas VI SP – wioletta.grzegorzak@zsp2nss.pl 
uczniowie klas VII SP – karpinska.kat@o2.pl 

uczniowie klas VIII SP – wicedyrektor@zsp2nss.pl. 
 Pierwszy etap Konkursu, który trwać będzie w dniach: 17 lutego 2020 – 29 marca 2020 r. polega na rozwiązaniu 

zestawów zadań zamieszczonych co dwa tygodnie na stronie internetowej konkursu. 

 Uczniowie biorący udział w Konkursie, rozwiązują wyłącznie zadania dla swojej kategorii wiekowej. 
Obowiązuje następujący podział na kategorie:  

o dzieci oddziałów „zerowych”, 
o uczniowie klas I szkoły podstawowej, 
o uczniowie klas II szkoły podstawowej, 
o uczniowie klas III szkoły podstawowej, 
o uczniowie klas IV szkoły podstawowej, 
o uczniowie klas V szkoły podstawowej, 
o uczniowie klas VI szkoły podstawowej, 
o uczniowie klas  VII szkoły podstawowej, 
o uczniowie klas  VIII szkoły podstawowej. 

Rozwiązania zadań można przekazywać bezpośrednio organizatorom konkursu oraz za pośrednictwem 
poczty polskiej na adres: Zespół Szkół Sportowych nr 2, ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, z dopiskiem: 
"Omnibus matematyczny 2020". (liczy się data stempla pocztowego). Wszelkie pytania można kierować 
na adresy nauczycieli koordynatorów podanych wyżej. 

 Na rozwiązanie każdego zestawu zadań, uczestnicy mają dwa tygodnie - od momentu ukazania się danego 
zestawu na internetowej stronie konkursu. Rozwiązania, które wpłyną po wyznaczonym dla każdego 
zestawu terminie, nie będą uwzględniane w końcowej klasyfikacji. 

 Do finałowego etapu Konkursu zaproszonych zostanie co najmniej 20 uczniów - z każdej kategorii, którzy 
uzyskali największą łączną liczbę punktów w Pierwszym etapie Konkursu. 
Etap finałowy, który dla wszystkich zaproszonych uczniów będzie miał charakter testu składającego się 
z zadań otwartych i zamkniętych, odbędzie się w Zespole Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych w dniu 
8 maja 2020 r. dla wszystkich uczniów. Każdy uczestnik Konkursu akceptuje i wyraża zgodę 
na postanowienia niniejszego regulaminu. 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

 Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów swoich danych 
osobowych na potrzeby konkursu "Omnibus matematyczny 2020". Dotyczy to zarówno zgłaszających się 
uczniów, jak i nauczycieli - opiekunów zgłoszonych uczestników. Zbieranie danych osobowych odbywa się na 
zasadach pełnej dobrowolności. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych uczestnikom Konkursu oraz 
nauczycielom - opiekunom zgłoszonych uczestników przysługuje prawa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
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. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają 
się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników konkursu poprzez przesłanie informacji 
o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie 
internetowej Konkursu. 

 Zwycięzcy Finału poszczególnych grup wiekowych zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. 
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Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział  

w konkursie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „OMNIBUS MATEMATYCZNY 2020” 

pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

.................................................................................................................................................... 

Ucznia Szkoły ........................................................................................,  

do celów związanych z Jego udziałem w  konkursie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

OMNIBUS MATEMATYCZNY 2020 pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

 

organizowanym przez Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych w roku szkolnym 2019/2020.  

Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku i prezentacji informacji dotyczących w/w konkursu. 

….................................................................................................................................... 

data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem organizacji konkursu, który znajduje się na stronie 

organizatora zsp2nss.pl  i akceptuję jego postanowienia.  

….............................................................................................................................. 

data i podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 
 


