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ZAPROSZENIE!!! 
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych specjalnych i integracyjnych 

 do udziału w międzyszkolnym konkursie informatyczno-matematycznym  

pt.: „Historia pieniędzy i sposoby ich oszczędzania” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. CELE KONKURSU: 

- doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych, 

matematycznych wśród uczniów,  

- prezentowanie twórczych możliwości dzieci w dziedzinie informatyki 

- podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej,  

- propagowanie pozalekcyjnych form kształcenia umiejętności informatycznych, 

- budzenie nawyku współzawodnictwa i wdrażanie do uczciwej rywalizacji, 

- integracja środowisk. 

 

2. TEMAT: “„Historia pieniędzy i sposoby ich oszczędzania” 

 

3. TERMIN: Prace należy dostarczyć na adres organizatora w terminie do dnia 24 marca 

2017r. 

 

4. KATEGORIE WIEKOWE 

Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum. 

 

5. FORMA PRACY 

Prezentacja multimedialna przedstawiająca historię wprowadzania pieniędzy jako 

formy zapłaty oraz zastosowanie matematyki w przeliczaniu i oszczędzaniu pieniędzy. 

 

6. OCENA PRAC 

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:  

 złożoność prezentacji (automatyka, animacje, dźwięki, itp.), 

 wartość merytoryczna zgodna z tematem, 

 pomysłowość i spostrzegawczość, 

 wrażenia estetyczne. 

 

Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury wyłoni trzech zwycięzców, którzy 

zostaną uhonorowani nagrodami. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 6 kwietnia 2017 r. 

w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi o godz. 9:30. 
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7. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU I DOSTARCZENIE PRAC 

 

Prace należy dostarczyć na płycie CD do dnia 24 marca 2017 r. na adres szkoły. Płyta 

powinna być opatrzona nazwą Konkursu „Historia pieniędzy i sposoby ich oszczędzania”. Do 

płyty należy dołączyć kopertę z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i zgodę rodziców 

(prawnych opiekunów) na udział dziecka w międzyszkolnym konkursie informatyczno-

matematycznym  pt.: „Historia pieniędzy i sposoby ich oszczędzania”. 

 
 

Kartę zgłoszenia  i zgodę można pobrać  na stronie  http://zssczeladz.internetdsl.pl 

 

Oceniane będą tylko prace indywidualne. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 

prace. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu, 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Prace złożone na 

konkurs nie będą zwracane autorom i pozostają własnością organizatora. 

 

 

 

Wzór zgłoszenia  konkurs informatyczno-matematyczny 

pt. „Historia pieniędzy i sposoby ich oszczędzania” 

 

 

Nazwa szkoły:…………………………………………………………………… 

 

Adres szkoły:…………………………………………………………………….. 

 

Telefon………………………………….e -mail………………………………… 

 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu 

…………………………………………………………………………………… 

 

Imiona i nazwiska uczniów: 

 

 …………………………………………………………………………… 

 

 

 

Organizatorzy:        

mgr Iwona Flaga, mgr Joanna Ziółkowska,     

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka w 

międzyszkolnym konkursie informatyczno-matematycznym 

 pt. „Historia pieniędzy i sposoby ich oszczędzania” 

 
 
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 .................................................................... (imię i nazwisko) w Konkursie „Historia 

pieniędzy i sposoby ich oszczędzania” 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach 

wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych 

formach utrwaleń. 

 

……………………………………… 

Miejscowość i data 

 

…………………………………………. 

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


