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Regulamin konkursu „100 zadań na 100-lecie Zabrza” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu we współpracy  

z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 

2. Konkurs trwa od 1 III 2022 r. do 22 IV 2022 r. i przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 zabrzańskich 

szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych  

w Zabrzu.  

3. Celem konkursu jest zebranie zadań matematycznych dotyczących Zabrza, przeznaczonych do 

publikacji w książce z okazji 100-lecia Zabrza.  

4. Udział w konkursie jest dobrowolny, wymaga jednak pisemnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz na publikację wizerunku podpisanej przez rodzica  lub prawnego opiekuna ucznia 

do 18 roku życia lub samego ucznia jeśli ukończył 18 lat (załącznik nr II). 

5. Jeżeli nauczyciel wysyłając zadanie podaje w formularzu zgłoszeniowym swoje imię  

i nazwisko, również zobowiązany jest podpisać stosowną zgodę (załącznik nr III). 

6. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 10 zadań ułożonych przez uczniów. Można przesłać więcej 

niż jedno zadanie danego ucznia. 

7. Zadania konkursowe powinny dotyczyć Zabrza – jego historii, charakterystycznych obiektów, 

ciekawych miejsc, itp.  

8. Zadania muszą być oparte na faktach. 

9. Każde zadanie powinno być rzeczywiście ułożone przez ucznia – niedozwolone jest kopiowanie 

zadań z innych publikacji czy Internetu. 

10. Każda szkoła wyznacza nauczyciela - koordynatora konkursu, który przed przesłaniem zadania, 

powinien rozwiązać dane zadanie, aby sprawdzić jego poprawność. 

11. Zadania należy przesyłać od 1 III do 22 IV 2022 r. na adres mailowy: zadanie@katolicka.pl 

12. Zadanie powinno być przesłane w dokumencie tekstowym na formularzu załączonym do 

regulaminu (załącznik I), który zawiera: 

• Imię i nazwisko ucznia, 

• Nr szkoły, 

• Propozycję jednej z trzech kategorii wiekowych (klasy 4-6 SP, klasy 7-8 SP lub Szkoła 

Ponadpodstawowa), 

• Zadanie wraz z rozwiązaniem,  

• Imię i nazwisko nauczyciela, 

13. Najciekawsze zadania wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numerem szkoły zostaną 

opublikowane w książce przygotowywanej na 100-lecie Zabrza. 

14. Zadania do publikacji zostaną wybrane przez komisję konkursową. 
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15. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby uczniowskich zadań 

przeznaczonych do publikacji. Pozostałe zadania zostaną ułożone przez osoby związane z  Zabrzem. 

16. Komisja konkursowa zastrzega sobie również prawo do edycji treści zadania na potrzeby publikacji. 

17. Nagrodami w konkursie są:  

• publikacja zadania wraz z imieniem i nazwiskiem ucznia w książce przygotowywanej na 

100-lecie Zabrza 

• dyplomy 

• wejściówki do zabrzańskich obiektów kultury i sportu – dla każdego ucznia, którego zadanie 

zostanie wybrane do publikacji 

• 1 nagroda główna do rozlosowania wśród uczniów, których zadanie zostanie opublikowane 

• 1 nagroda rzeczowa do rozlosowania dla nauczyciela, którego uczeń został nagrodzony 

publikacją zadania 

 

 


