REGULAMIN
XXVIII KONKURSU ŁAMIGŁOWY
1. XXVIII Konkurs Łamigłowy przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas
szkół podstawowych i gimnazjalnych Społecznego Towarzystwa Oświatowego
oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu starachowickiego.
2. Organizatorem Konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa STO i Społeczne
Liceum Ogólnokształcące STO w Starachowicach.
3. Warunkiem przystąpienia szkoły do Konkursu jest:
a) pisemne zgłoszenie SZKOŁY przesłane do 01.03.2019 r.
4. XXVIII Konkurs Łamigłowy odbędzie się w dwóch etapach: szkolnym
i ogólnopolskim.
5. Konkurs odbędzie się w pięciu kategoriach wiekowych:
- Młodzicy - uczniowie klas I – II,
- Kadeci - uczniowie klas III – IV,
- Juniorzy - uczniowie klas V – VI,
- Żacy SP – uczniowie klas VII - VIII,
- Żacy G - uczniowie klas III gimnazjum.
6. Udział uczniów w Konkursie odbywa się na zasadach dobrowolności.
7. Uczeń, który wykaże chęć udziału w Konkursie, zgłasza ten fakt wychowawcy.
Wychowawca informuje dyrektora szkoły.
8. Uczeń, nauczyciel, a także rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani
do zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu.
9. Etap szkolny odbędzie się 26.03.2019 r. o godz. 10°° w każdej ze zgłoszonych
szkół na podstawie zadań i regulaminu przesłanego przez organizatora.
10.Dyrektorzy szkół powołają szkolne komisje konkursowe nadzorujące przebieg
etapu szkolnego i odpowiadające za wytypowanie uczniów do etapu finałowego
- po dwóch w każdej kategorii wiekowej szkoły podstawowej oraz czterech
z gimnazjum.
11.Finał XXVIII Konkursu Łamigłowy odbędzie się 25.05.2019 r. w budynku
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12.Finał wyłoni zwycięzców indywidualnych oraz zwycięską szkołę (według sumy
punktów zdobytych przez drużynę danej Szkoły).
13.Laureatami Konkursu zostaje 5 uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy
uzyskali najwyższy wynik na etapie finałowym oraz każdy, który uzyskał ten
sam wynik co ostatni kwalifikujący się.
14.Finalistami Konkursu zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do etapu
finałowego, którzy uzyskali przynajmniej 30% punktów możliwych do
uzyskania w eliminacjach ogólnopolskich.
15.Przewidujemy nagrody indywidualne dla zwycięzców oraz puchary i dyplomy
dla zwycięskich szkół.
16.Szczegółowy program etapu finałowego wraz z przewidywanymi imprezami
towarzyszącymi prześlemy po otrzymaniu imiennego wykazu uczniów
zakwalifikowanych przez szkolne komisje konkursowe.
17.Nauczyciele mogą nadsyłać do organizatora swoje propozycje zadań
konkursowych z modelem ich rozwiązania na adres organizatora w terminie
do 01.03.2019 r. Organizator zobowiązuje się przekazać wszystkie propozycje
komisji zadań konkursowych, która może je wykorzystać zarówno w etapie
szkolnym jak i finałowym.
18.Organizatorzy zgłaszają dwie drużyny konkursowe.
19.Zgłoszenie uczniów do Konkursu oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez
rodziców/opiekunów prawnych uczestników Konkursu na zbieranie
i przetwarzanie danych osobowych uczniów przez organizatora XXVIII
Ogólnopolskiego Konkursu Łamigłowy w zakresie związanym z przebiegiem
konkursu, a także akceptację jego Regulaminu.
20.Dyrektor szkoły jest zobowiązany do uzyskania od rodziców/opiekunów
prawnych uczestnika pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów Konkursu. Uczeń, którego rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili
pisemnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, nie może
uczestniczyć w Konkursie. Dokument ten przechowuje dyrektor szkoły do końca
roku szkolnego 2018/ 2019.
21.Za organizację Konkursu odpowiedzialne są:
dyrektor SSP STO i SLO STO w Starachowicach – Bożena Jaskros
i wicedyrektor Szkoły – Beata Nowak
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