
Regulamin konkursu  
„Gry matematyczne” 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu "Gry matematyczne" jest Stowarzyszenie „Refugium”. Konkurs 
jest organizowany w ramach realizacji projektu „Matematyczny Hokus Pokus” 
dofinansowanego przez Fundację mBanku. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest kształcenie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szczeglinie oraz nauki matematyki przez zabawę. 

 

§ 3 

W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczeglinie na podstawie 
złożonych przez swoich rodziców / opiekunów deklaracji udziału w projekcie 
„Matematyczny Hokus Pokus”.  

Niniejszy regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronach internetowych Szkoły 
Podstawowej w Szczeglinie i stronie internetowej Stowarzyszenia „Refugium”. 

Przygotowanie gier będzie odbywać się od 21 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 25 do 29 stycznia 2021 r. w godzinach 
ustalonych przez nauczycieli prowadzących. 

Oceny przygotowania uczestników do konkursu dokona jury złożone z 3 nauczycieli. 

 

§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się z użyciem aplikacji TEAMS – jeżeli nauka będzie odbywać się 
zdalnie lub w budynku szkoły – w razie powrotu uczniów do edukacji stacjonarnej.  

2. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie gry z elementami matematyki. 

3. Oczekujemy gry, która będzie rozwijała umiejętności matematyczne – rachunkowe, 
geometryczne lub logiczne. 

4. Do wykonania gry można wykorzystać przekazane uczniom materiały plastyczne lub 
inne, własne materiały. 

5. Gra może być wykonana w formie przestrzennej makiety, gry planszowej lub karcianej w 
taki sposób, aby można było w nią zagrać. 

6. Do gry można dołączyć instrukcję. 

7. Grę najlepiej przetestować w praktyce, np. podczas zabawy z rodziną. 

8. Gra może być powieleniem znanej gry matematycznej.  



9. Na umówionym spotkaniu uczestnik przedstawi zasady gry; czas prezentacji do 5 minut. 

10. Ocenie będą podlegać: 

 walory estetyczne: 1 – 10 punktów, 

 walory edukacyjne: 1 – 10 punktów, 

 zaprezentowanie zasad gry: 1 – 10 punktów. 
 

11. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa. 
12. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody. 

  

§ 5 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników konkursu przekazane Stowarzyszeniu przetwarzane są w 
celu realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu i doręczenia nagród. 

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska na stronach 
internetowych w przypadku wygrania w konkursie. 

 

 

 

 

 

ŻYCZYMY POWODZENIA! 

 

     


