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Szanowni Nauczyciele Matematyki! 
 
Szkoła Podstawowa nr 42 im. B. Chrobrego w Poznaniu 

                                                                 Zaprasza do udziału 

                            w konkursie matematycznym Wildecki  Maraton Matematyczny 

                              dla uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej 

Cele konkursu:  

✓ upowszechnienie wiedzy matematycznej, 

✓ rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,  

✓ motywowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do rozszerzania swoich umiejętności,  

✓ wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości,  

✓ stworzenie okazji do uzyskania informacji o matematycznych osiągnięciach uczniów  

✓ promowanie szkoły w środowisku lokalnym 

✓ umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy. 

Miejsce i termin konkursu: 

Aula Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3  

Termin : 13 grudnia 2022 roku godz.11:00-13:15. 

 Zasady konkursu:  

❖ Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Do konkursu nauczyciele szkoły 

zgłaszają chętnych uczniów. 

❖ Zgłoszenie do konkursu należy przesłać  do dnia 02 grudnia 2022 r. na karcie zgłoszenia 

(załącznik 1-link) 

❖ Nauczyciel zgłaszający ucznia zobowiązany jest  zebrać od uczniów zgłoszonych do 

konkursu następujące dokumenty i dostarczyć w dniu konkursu: 

a. zgoda  rodziców/opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 2), 

❖ Podczas konkursu uczniowie będą rozwiązywać zadania za określoną liczbę punktów. Czas na 

rozwiązanie zadań 1,5 godziny(90 minut).  

❖ W konkursie zostaną wykorzystane zadania zgodnie z programem  Matematyka z plusem 

wydawnictwa GWO oraz zadania konkursowe dla uczniów klas 7-8. 

❖ O zwycięstwie decydować będzie liczba uzyskanych punktów. 

❖  Zwycięzcami zostaną uczniowie, którzy zdobędą maksymalne 3 najwyższe wyniki  punktowe 

( na poziomie klas 7 i na poziomie klas 8). 
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❖ O pomoc w pracy komisji konkursowej poproszę nauczycieli opiekunów 

uczniów. 

❖ Nagrody i dyplomy zostaną sfinansowane ze środków  Rady Osiedla Wilda. 

❖ Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), 

Rozporządzenia 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 

dyrektywy95/46/WE (określane jako „RODO”) 

 

Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie 

1. Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie 

Zgłoszeniowej. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą 

przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, 

informowania opinii publicznej o jego przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania 

przyznanych Nagród. 

2. Zgłoszenia Uczestnika dokonuje rodzic lub prawny opiekun Uczestnika. 

3. Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych 

swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania 

zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych. 

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane 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 

(RODO). 

5. Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz 

nazwiska na stronach internetowych Organizatorów oraz profilu społecznościowym 

(facebook ZS5) 

6. Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę 

na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów 

marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma 

prawo do nieograniczonego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem 

dziecka – ma prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej 

działalności. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w 

regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

3.Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać : 

p .Hanna Rój-Pytel, 661142249, hanna.roj-pytel@zs5.poznan.pl 

                                                                                              

                                                                                                  Serdecznie zapraszamy!                          

mailto:hanna.roj-pytel@zs5.poznan.pl
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Załączniki: 

1. Karta zgłoszeń  

zgloszenie Wildecki Maraton Matematyczny 

 

2. zgoda  rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik 2 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział ...............................................................................................  

                                                                                  (imię i nazwisko dziecka) 

ucznia(uczennicy) Szkoły Podstawowej nr…..  w Poznaniu 

 w  konkursie matematycznym  Wildecki  Maraton Matematyczny  dla uczniów klas siódmych i 

ósmych szkoły podstawowej organizowanym przez Zespół Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3 

w dniu 13.12.2022 w godzinach 11:00-13:15. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu dostępnym na stronie 

Organizatora: zs5.poznan.pl. 

 

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

Data, podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Dziecka 

 

 

https://zs5poznan-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/hanna_roj-pytel_zs5_poznan_pl/EcgxfVsOaZtNmgs0280fFcABE80KTWTmewKsYHQsFxRhBw?e=vdLbIQ

