
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego 

organizowanego w ramach 
IX EDYCJI PROJEKTU „DNI GLIWICKICH MŁODYCH NAUKOWCÓW” 

 
Organizator konkursu: 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich  
ul. Kozielska 1a, Gliwice 

 
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny jest organizowany w ramach Dni Gliwickich Młodych Naukowców. 
Jest to konkurs drużynowy (drużyny dwuosobowe) skierowany do uczniów klas VIII (ewentualnie VII). 
Zadania konkursowe będą odnosiły się do treści podstawy programowej z matematyki. 
 
Cele konkursu: rozwijanie umiejętności 
• logicznego myślenia, 
• wnioskowania, analizy i syntezy, 
• korzystania z informacji oraz zastosowania matematycznej wiedzy w praktyce z uwzględnieniem 

wiadomości i umiejętności z zakresu wiadomości zawartych w wymaganiach określonych w podstawie 
programowej i sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty. 

Podczas konkursu uczniowie rozwiązują zadania w grupie i nie korzystają z kalkulatorów. 
 
Konkurs składa się z: 
• części testowej – zadania jednokrotnego wyboru. 
• części, w której uczniowie rozwiązują zadania otwarte oraz zadania logiczne: krzyżówka matematyczna, 

zagadki zapałczane, układanka geometryczna. 
 

1. Termin konkursu: 28. 11. 2022 r.  godz. 12.00 
2. Miejsce przeprowadzenia konkursu: IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach, 

ul. Kozielska 1a. 
3. Szkoła może zgłosić do konkursu jedną dwuosobową drużynę. Zgłoszenie należy przesłać pocztą e-mail 

na adres: sekretariat@lo4.gliwice.eu 
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: 21. 11. 2022 r. 

4. W przypadku choroby zgłoszonego wcześniej ucznia możliwe jest zastąpienie go innym uczniem. Zmianę 
należy zgłosić w dniu konkursu podczas rejestracji uczestników. 

5. Uczestnicy powinni przynieść ze sobą przybory do pisania i przybory geometryczne. Korzystanie 
z kalkulatorów w czasie konkursu jest zabronione. 

6. Opiekun drużyny jest zobowiązany przynieść na konkurs wydruki zgód załączone poniżej, wypełnione 
przez rodzica/opiekuna prawnego każdego uczestnika. 

7. Spośród opiekunów drużyn zostaną wylosowane osoby do pracy w jury konkursu, dlatego też prosimy, 
aby w miarę możliwości byli to nauczyciele matematyki. 

8. W konkursie zostaną przyznane dyplomy za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca oraz upominki dla każdego uczestnika. 
9. Szkoły, których drużyny zajmą miejsca od 1-5, otrzymają odpowiednią ilość punktów do klasyfikacji 

końcowej „Dni Gliwickich Młodych Naukowców”. 
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Formularz zgłoszeniowy 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny 

 

Ostateczny termin zgłoszenia –  21. 11. 2021 r. (IV LO im. Orląt Lwowskich w Gliwicach) 
 

e-mail: sekretariat@lo4.gliwice.eu 

SOD: przekazać na skrzynkę S_LO4 

 

Nazwa szkoły: 

 

 

 

 

Zgłaszam drużynę w składzie: 

Imię i nazwisko ucznia, klasa Imię i nazwisko opiekuna 

 

 

 

 
 

 

Podpis nauczyciela zgłaszającego:            Potwierdzenie zgłoszenia 
przez dyrektora szkoły: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Zgłoszeni uczestnicy muszą przedłożyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział 
w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku – formularz w załączeniu  
(proszę wydrukować dwustronnie z klauzulą na odwrocie) 
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Zgoda na udział w konkursie 
 
 
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
 
……………………………………………………………………… w konkursie matematycznym organizowanym w ramach   
 
projektu Dni Gliwickich Młodych Naukowców przez IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. 
 
 
 

…………….………………….………………………….. 
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
Zgoda na przetwarzanie danych 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit .a 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 dyrektywy 95/46/WE 
oświadczam, że: 
Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka…………………………………………………………………... w celu organizacji, realizacji i uczestnictwa w konkursie matematycznym w ramach projektu Dni 

Gliwickich Młodych Naukowców. 

Dodatkowo: 
Wyrażam/nie wyrażam* zgody na umieszczenie tych danych (w tym wyników konkursu) do publicznej wiadomości: na stronie internetowej IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach, na portalu społecznościowym Facebook, na łamach prasy lokalnej, ogólnokrajowej, w radiu i 
telewizji. 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 

………………………………………………………….. 
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 dyrektywy 95/46/WE 
oświadczam, że: 
 
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnienie wizerunku mojego 

dziecka…………………………………………………………………………………………. poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań wideo i umieszczenie ich w celu promocji 

projektu Dni Gliwickich Młodych Naukowców - na stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach, na portalu 

społecznościowym Facebook, na łamach prasy lokalnej, na wystawach, tablicach ogłoszeniowych, plakatach i broszurach. 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają dóbr osobistych. Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach:  
elektronicznych, papierowych, kadrowania i kompozycji. 
 
 
 

………………………………………………………….. 
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYTCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach, ul. Kozielska 

1A, 44-100 Gliwice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat@lo4.gliwice.eu 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą 

adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl, 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach organizacji, 

realizacji oraz promocji konkursu matematycznego organizowanego w ramach projektu „Dni Gliwickich Młodych Naukowców.  
Dane będą również przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń Administratora, 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego, firma obsługująca stroną internetową administratora, 

c) prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z naszą placówką. 

5. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie 
danych osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
e) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, 
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z 
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

8. Zgoda jest dobrowolna. 
9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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