REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
dla uczniów klas pierwszych i drugich CKZiU
„ZABAWY Z ALGORYTMAMI”

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU
Centrum Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
ul. Promienna 65, 43-600 Jaworzno
§ 2. CEL KONKURSU
1. Rozwijanie zainteresowa uczniów.
2. Kszta cenie umiej tno ci kreatywnego, logicznego i twórczego my lenia.
3. Popularyzacja matematyki i algorytmiki.
§ 3. TEMATYKA I TERMIN KONKURSU
1. Tematem konkursu s „Zabawy z algorytmami”.
2. Termin konkursu:
18.03.2020, hol budynek III; godz. 10:30-12:15

§ 4. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest skierowany jest do uczniów CKZiU w Jaworznie.
2. Zadanie konkursowe b dzie polega o na rozwi zanie zagadki fabularnej. Szczegó y zostan og oszone w
dniu konkursu.
3. W konkursie mog wzi udzia zespo y trzyosobowe z klas pierwszych i drugich.
4. Ka da klasa mo e zg osi tylko jeden zespó .
5. Uczestników konkursu zg aszaj nauczyciele matematyki przedk adaj c kart zg oszenia na do
p. W.Bubaka (skan wype nionej karty mo na przes a drog mailow ).
6. Termin zg aszania uczestników konkursu up ywa 12.03.2020 r. (czwartek) do godziny 15.00. Zespo y
zg oszone po tym terminie nie b d mog y uczestniczy w konkursie.
§ 5. ZASADY ROZSTRZYGNI CIA KONKURSU. NAGRODY
1. Organizator Konkursu powo uje Komisj Konkursow (Jury), która dokona oceny rozwi za zada
konkursowych. Jury reprezentowa b d nauczyciele matematyki.
2. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy.
3. Og oszenie wyników i wr czenie nagród oraz dyplomów odb dzie si w ramach szkolnego wi ta Liczby Pi
– Dnia Matematyki, w dniu 23.03.2020, na auli szkolnej, o godz. 11:15.
4. Uczestnikom konkursu nie przys uguje odwo anie od wyników rozstrzygni cia przez Jury.
5. Wyniki konkursu zostan podane do publicznej wiadomo ci na stronie internetowej organizatora:
https://www.ckziu.jaworzno.pl/ oraz na jego profilach w mediach spo eczno ciowych.
§ 6. POSTANOWIENIA KO COWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie, zmiany terminów.
2. Kontakt w sprawach konkursu: W. Bubak e-mail: wlodzimierz.bubak@ckziu.jaworzno.pl.

