
 

Regulamin 

Szkolnego Konkursu „Matematyka w naszym życiu” 

realizowanego w ramach Programu mPotęga  

w projekcie "IT MATMA Vlog" 

&1 

1. Cele konkursu: 
a) Propagowanie nauk matematycznych. 
b) Upowszechnianie umiejętności matematycznych i informatycznych. 
c) Rozwijanie kreatywności i twórczości. 
d) Stymulowanie praktycznego myślenia. 
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1. Organizator konkursu - Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. 
2. Koordynator konkursu - mgr Alina Stryjak. 
3. Komisja konkursowa: 

- mgr Alina Stryjak - nauczycieli matematyki, zajęć komputerowych, informatyki; 
- mgr Anna Walczak - nauczycieli matematyki; 
- mgr Agnieszka Rozum - pedagog szkolny. 
 

 
&3 

 
1. Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 

Skalmierzycach. 
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII, którzy w roku szkolnym 

2018/2019 są uczniami Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. 

&4 

1. Konkurs polega na przygotowaniu filmiku - maksymalnie 2 minutowy. Ma to być filmik o 
tematyce matematycznej. Filmik ma ukazywać użyteczność matematyki w praktyce, w 
codziennym życiu, w pracy, w szkole, w różnorodnych dziedzinach nauki. 

2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora ocenia: 
a) zgodność z tematyką konkursu,  
b) wartość przekazu filmiku,  
c) pomysłowość i kreatywność twórców. 

3. W konkursie mogą brać udział prace, do których materiał został: 
a) nagrany urządzeniem typu kamera cyfrowa, aparat cyfrowy, smartfon, tablet itp.; 
b) stworzony z grafiki w dowolnym programie (np. PowerPoint) bądź aplikacji i 

zapisany w formacie wideo. 
4. Filmik można edytować w dowolnych dostępnych programach do edycji wideo. 
5. Materiał powinien zawierać informacje o jego twórcach podane w końcowej części. 

1 z 2 
 



6. Prace należy przesłać w formacie: wmv, avi, mov, mpeg4, flv. 
7. Pracę konkursową należy przesłać do koordynatora konkursu na adres email: 

astryjak@spskalmierzyce.onmicrosoft.com w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 30 listopada 2018 r. 
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1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie 4 grudnia 2018 r. z podaniem ich do 

publicznej informacji na stronie internetowej szkoły oraz na profilu facebook szkoły. 
2. Dla zwycięzców konkursu – trzy pierwsze miejsca przewidziane są dyplomy oraz 

nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 
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1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że 
posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób 
trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz 
innych dóbr prawnie chronionych. 

2. Autor musi uzyskać zgody osób, których wizerunki zostały w dziele umieszczone w 
formie innej niż grupowa, o czym należy poinformować na końcu filmu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania filmu z podaniem nazwiska autora. 
4. Nagrane filmy przechodzą do dyspozycji organizatora, a zgłaszając dzieło do konkursu, 

twórca wyraża zgodę na jego publikowanie przez organizatora w mediach elektronicznych 
w dowolnej formie. 

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
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1. Postanowienia końcowe: 
a) Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga komisja konkursowa.  
b) Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu  

dostępnego pod adresem e-mail: astryjak@spskalmierzyce.onmicrosoft.com. 
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