
REGULAMIN

I Ogólnopolskich Mistrzostw Arytmetycznych

- Mistrz Dodawania i Odejmowania

Warszawa, 22 października 2021 r.

§ 1.
ORGANIZATOR

1. Organizatorem I Ogólnopolskich Mistrzostw Arytmetycznych - Konkursu Mistrz

Dodawania i Odejmowania jest firma Dobromił Błachowiak Terapia Plus z siedzibą w

Warszawie przy ul. Batalionów Chłopskich 87c/126  (www.SzybkieMnozenie.pl).

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki

Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu

2. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują w całości treść Regulaminu

Konkursu i zobowiązują się do jego przestrzegania, jak również potwierdzają, iż

spełniają wszystkie warunki udziału w Konkursie.

3. Regulamin Konkursu od chwili jego ogłoszenia dostępny będzie na stronie

SzybkieMnozenie.pl pod linkiem:

§ 3.
CELE KONKURSU

1. Rozwijanie i promowanie uzdolnień matematycznych uczniów szkół podstawowych;

2. Popularyzacja umiejętności sprawnego dodawania i odejmowania w zakresie do 100;

3. Głównym celem Konkursu - Mistrz Dodawania i Odejmowania jest wyłonienie wśród

uczniów klas I-III szkół podstawowych laureatów w poszczególnych kategoriach:

● Mistrza kl. I Mistrza kl. II Mistrza kl. II

● I Wicemistrza kl. I I Wicemistrza kl. II I Wicemistrza kl. II

● II Wicemistrza kl. I II Wicemistrza kl. II II Wicemistrza kl. II

§ 4.
UCZESTNICY

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całej

Polski.

2. Uczestnikami konkursu mogą być grupy uczniów zgłaszane przez

nauczyciela-koordynatora lub uczniowie zgłaszani indywidualnie przez rodziców.

3. Uczestnikiem konkursu jest uczeń, który:

a. zostanie prawidłowo zgłoszony przez formularz rejestracji zamieszczony na

stronie www.SzybkieMnozenie.pl i uzyska dostęp do konta na platformie

konkursowej;

http://www.szybkiemnozenie.pl


b. za którego zostanie dokonana prawidłowa wpłata wpisowego (w poprawnej

formie i we właściwym terminie).

4. Uczestnik może brać udział w konkursie:

a. albo w ramach swojej szkoły,

b. albo indywidualnie, bez przypisania do jakiejkolwiek placówki.

5. Z każdej placówki może startować dowolna liczba uczestników.

6. W każdej szkole zgłoszonej do Konkursu, funkcjonuje jeden nauczyciel-koordynator.

7. Koordynator zgłasza swoją placówkę wyłącznie przez formularz “Rejestracja

koordynatorów”

§ 5.
HARMONOGRAM KONKURSU

1. Rejestracja uczestników: 1-17 listopada 2021 r.

2. Finał konkursu: 22-26 listopada 2021 r.

3. Wyniki konkursu: 5-6 grudnia 2021 r.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych terminów.

§ 6.
ZASADY UCZESTNICTWA

1. Do konkursu przystępują uczniowie klas I-III szkół podstawowych poprzez zgłoszenie

do nauczyciela - koordynatora konkursu oraz równolegle przez obowiązkową

rejestrację (w tym opłatę) uczestnictwa na stronie www. SzybkieMnozenie.pl do dnia

17.11.2021 r. do godz. 23:59

2. Chęć udziału ucznia w Konkursie może zgłosić także indywidualnie każdy rodzic,

rejestrując dziecko na stronie www.SzybkieMnozenie.pl do dnia 17.11.2021 r. do godz.

23:59

3. Rejestracja uczniów (zgłoszenia indywidualne) i szkół (za pośrednictwem

nauczycieli-koordynatorów) trwa wyłącznie do 17 listopada 2021 r do godz. 23:59.

4. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

5. Udział w Konkursie jest odpłatny.

6. Wpisowe od każdego ucznia wynosi 19 zł.
7. Opłaty mogą być wnoszone w terminie od 1 do 17 listopada 2021 r. za pomocą strony

SzybkieMnozenie.pl i systemu szybkich płatności PayU.

8. Na podstawie zgłoszenia i rejestracji uczestnika na stronie www.SzybkieMnozenie.pl, a

także po uiszczeniu opłaty uczestnictwa przez system szybkich płatności PayU,

Organizator udziela dostępu do aplikacji konkursowej umożliwiającej przygotowanie i

udział w finale Konkursu.

9. Udział ucznia w Konkursie jest dobrowolny.

10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją pisemnej zgody

rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie oraz akceptację zapisów

Regulaminu konkursu

11. Przystąpienie do konkursu jest też jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na

przetwarzanie danych osobowych (RODO) uczestników przez Oragnizatora  na



potrzeby organizacji konkursu, w tym: publikowanie wyników uzyskanych w konkursie

oraz na publikację i przetwarzanie wizerunku Uczestnika w mediach (np. reportaże z

realizacji Konkursu, galerię zdjęć i video na stronie internetowej Organizatora oraz w

kanałach Social Media), podczas wystaw organizowanych przez Organizatora, w

wydawnictwach Organizatora

12. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do

żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania

przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

13. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania

prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator może podjąć decyzję o przerwaniu

konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę.

14. Na każdym etapie, w trakcie trwania Konkursu, zabrania się posiadania przy sobie

wszelkich urządzeń elektronicznych oraz innych niedozwolonych przedmiotów. W

przypadku stwierdzenia posiadania wyżej wymienionych przedmiotów Organizator

podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego

pracę.

§ 7.
TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

1. Mistrzostwa rozgrywane są jednoetapowo.

2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem platformy www.SzybkieMnozenie.pl

3. Finał konkursu będzie rozgrywany on-line pod nadzorem nauczyciela lub rodzica  w

dniach 22-26.11.2021 w szkołach uczniów zgłoszonych do konkursu lub w przypadku

zgłoszeń indywidualnych - w domach uczestników.

§ 8.
FINAŁ KONKURSU

1. Finał I Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Dodawania i Odejmowania odbywa się w

dniach 22-26 listopada 2021 r. w szkołach lub domach uczestników zgłoszonych do

konkursu.

2. Organizator może  powołać Komisję Sędziowską.

3. Komisja Sędziowska pełni nadzór nad przebiegiem Konkursu.

4. Koordynator (nauczyciel) i rodzic zgłaszający udział ucznia w konkursie jest

zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki lokalowe podczas przeprowadzenia

Konkursu tj. każdy uczestnik musi mieć do dyspozycji osobny stolik, a także dostęp do

komputera z klawiaturą numeryczną oraz dostępem do Internetu.

5. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni do Konkursu są zobowiązani stawić się na Finał

Konkursu w określonym terminie, na wyznaczoną przez Koordynatorów godzinę.

6. Spóźnienie równoznaczne jest z rezygnacją.

7. W każdej kategorii może brać udział tylu uczestników ze szkoły, ilu zakwalifikuje i

zarejestruje szkolny koordynator, nauczyciel bądź rodzic.

8. W sali konkursowej nauczyciele i rodzice  zapewniają Uczestnikom jak najlepsze

warunki: dostęp do komputera z klawiaturą numeryczną i podłączeniem do Internetu,

ciszę i dobre oświetlenie.



§ 9.
PRZEBIEG FINAŁU KONKURSU

1. Sposób pomiaru czasu:

a. sygnał startowy do rozpoczęcia liczenia daje uczestnik finału naciskając

przycisk enter.

b. po sygnale startowym, uczestnik może rozpocząć liczenie.

c. po wpisaniu pierwszego wyniku uczestnik jest zobowiązany do kontynuowania

liczenia bez zgłaszania uwag lub pytań.

d. po zakończeniu liczenia uczestnik ustępuje miejsca kolejnemu zawodnikowi.

2. Sposób rozwiązywania zadań:

a. do każdego działania uczestnik udziela odpowiedzi,

b. rozwiązanie działania polega na wpisaniu prawidłowego wyniku,

c. wyboru dokonuje się poprzez wpisanie wyniku,

d. nie da się zmienić błędnie wpisanego wyniku,

e. wszelkie pominięcie działania przez wciśnięcie przycisku enter, skutkuje

przyznaniem za każdym razem 3 karnych sekund,

f. każdy błędnie wpisany wynik lub pominięcie, skutkuje przyznaniem za każdym

razem 3 karnych sekund.

3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu działaniami jest materiał internetowy

wykorzystywany przez program konkursowy www.konkurs/szybkiemnozenie.pl, przeznaczony

do sprawdzenia tempa liczenia.

§ 10.
WYNIKI I PUNKTACJA

1. Wynik określa się na podstawie iloczynu prędkości liczenia.

2. Prędkość liczenia wyraża się w ilości działań na minutę i wylicza się z następującego

wzoru: good * 60 / ((mins * 60) + bad * 3), gdzie good - liczba dobrych odpowiedzi, bad -

złych a mins - czas ćwiczenia w min.

3. W Konkursie klasyfikacji podlegają tylko Ci uczestnicy, którzy wykonali 50% działań

tzn. podali poprawny wynik na co najmniej połowę wyświetlonych działań.

4. Mistrzem zostaje Uczestnik, który uzyska najwyższy współczynnik efektywności w

liczeniu.

5. Przewiduje się wytypowanie również Wicemistrzów

6. W przypadku, gdy dwaj zawodnicy uzyskają ten sam współczynnik efektywności

liczenia obaj otrzymują tytuł Mistrza bądź Wicemistrza.

§ 11.
NAGRODY

1. Każdy Uczestnik konkursu otrzymuje dyplom, na podstawie rejestracji dokonanej na

stronie www.szybkiemnozenie.pl

2. Nagrody rzeczowe w każdej z kategorii wiekowej:

a. za zajęcie I miejsca: Uczestnik otrzymuje TYTUŁ MISTRZA DODAWANIA i

ODEJMOWANIA oraz zestaw klocków LEGO.

http://www.szybkiemnozenie.pl


b. Za zajęcie II i III miejsca Uczestnik otrzymuje grę planszową

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pytania w sprawie konkursu można zadawać mailowo na adres:

kontakt@szybkiemnozenie.pl

2. Organizator Konkursu wystawia fakturę do 14 dni roboczych od wpłaty. Aby otrzymać

rachunek należy wysłać maila z prośbą do organizatora na adres:

kontakt@szybkiemnozenie.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator

Konkursu.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie

Konkursu.

5. W przypadku dokonania zmiany postanowień Regulaminu, na stronie

www.SzybkieMnozenie.pl Organizator zamieści informację o zmianie regulaminu,

podając moment wejścia tej zmiany w życie.

6. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, również w

przypadku ogłoszenia zmiany treści regulaminu.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 października 2021 roku.

8. Regulamin jest możliwy do pobrania i odtworzenia za pośrednictwem strony

www.SzybkieMnozenie.pl

ZAŁĄCZNIKI
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Załącznik nr 1

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Dodawania i
Odejmowania oraz przetwarzaniu danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z

regulaminem i akceptacją jego zapisów

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez

organizatora konkursu Terapia Plus z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 87c/126, 01-307

Warszawa, na zasadach określonych w art. 4 pkt 11 i art.7 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchwale dyrektywy 95/46/WE.

- Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Dodawania i

Odejmowania.

- Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,

2. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w

szczególności w przypadku konieczności przesłania nagrody,

3. podanie danych jest dobrowolne,

4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

5. potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Dodawania i

Odejmowania oraz akceptuję jego zapisy.

…………………………………………………………………………………… …………………………………

Imię i nazwisko dziecka klasa

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa szkoły

……………………………………………………………………………

Miejscowość, data



………………………………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych jest Terapia Plus ul Batalionów Chłopskich 87c/126

01-307 Warszawa

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sposób bezpośredni – należy

podać co najmniej personalny e-mail lub telefon.

3. W związku z organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Dodawania i Odejmowania

administrator przetwarza dane osobowe uczestników i rodziców/opiekunów prawnych:

a) imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły wraz z powiązanymi z nim danymi

rodzica/opiekuna prawnego w celu udziału dziecka w konkursie i kontaktu z

rodzicem/opiekunem prawnym w związku z udziałem w konkursie - na podstawie art. 6 ust. 1

lit. a) RODO,

b) imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły, wizerunek i głos ucznia w celu

informowania przez administratora o organizacji Konkursu, udziale dziecka w konkursie i jego

wynikach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia 30.11.2025 r.

5. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem

danych osobowych na serwerze Facebook'a.

6. Ma Pan/i prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, żądania

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych

dotyczących Pana/i lub dziecka narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w:

a) pkt 3 a) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości

wzięcia udziału przez dziecko w konkursie,

b) pkt 3 b) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości

informowania przez szkołę o organizacji konkursu z udziałem dziecka w konkursie i uzyskanym

przez nie wyniku.

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(6)ust(1)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(6)ust(1)lit(a)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(6)ust(1)lit(a)&cm=DOCUMENT


8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

profilowane." (Jeśli natomiast takie operacje będą wykonywane, należy je opisać w zrozumiały

sposób).

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym

momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem".

……………………………………………………………… ……………………………………………………………..

Imię i Nazwisko data, podpis rodzica/opiekuna prawnego


