
                                                   Regulamin              
 
 

                                               POWIATOWE  OTWARTE  MISTRZOSTWA 
NOWEGO DWORU  MAZOWIECKIEGO 

                                                    W TABLICZCE MNOŻENIA 
 

                                                                                                                       
1. CELE: 

1.  Popularyzacja zabawowej formy nauczania - uczenia się tabliczki mnożenia 

z wykorzystaniem kart matematycznych „Tabliczka mnożenia”. 

2. Propagowanie zasad zdrowej rywalizacji, współdziałania w zespole, dążenia 

do postawionego sobie celu na miarę możliwości. 

 

2. ORGANIZATOR:   

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Szkoła Podstawowa  

nr 7 im. Orła Białego  

 

3. TERMIN: 

1. ostatnia sobota marca 

 

4. MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim, 

ul. Młodzieżowa 1 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Prawo startu mają dziewczęta i chłopcy klas III i IV. Zawody zostaną rozegrane  z podziałem 

na 4 kategorie:  

a. D-III (dziewczęta klas III), 

b. C-III (chłopcy klas III),  

c. D-IV (dziewczęta klas IV),  

d. C-IV (chłopcy klas IV).  

2. W zawodach może brać udział dowolna liczba zawodników ze szkoły. Szkoła powinna 

stworzyć 8-osobową reprezentację. Pozostali uczniowie, którzy nie weszli w jej skład, 

startują indywidualnie.  

3. Start indywidualny zawodników dopuszcza się po konsultacji z Organizatorem. 

4. Reprezentacja szkoły liczy 8 osób, po 2 z każdej kategorii wiekowej (2 z D-III, 2 z C-III, 2 z 

D-IV, 2 z C-IV. 

5. Przed startem w zawodach opiekunowie podają imienną listę reprezentacji, która bierze 

udział w grze zespołowej Ekspres. Udział w grze Ekspres ma wpływ na wyniki klasyfikacji 

zespołowej.  

6. Warunkiem startu jest pisemne zgłoszenie reprezentacji szkoły (z podaniem liczby 

uczestników w każdej z kategorii wiekowych) do dnia wskazanego w komunikacie przez 

Organizatora oraz posiadanie zgód rodziców uczniów na udział w konkursie i przetwarzanie 

danych osobowych wpłacenie wpisowego w wysokości  40 zł (czterdziestu złotych) 

od szkoły. Organizator zastrzega, że w przypadku wpłacenia wpisowego i nie uczestniczenia 

zgłoszonej przez szkołę reprezentacji, zwrot wpisowego nie przysługuje. Sposób wpłaty jest 

wskazywany w komunikacie. 

7. Zgłaszający udział w Mistrzostwach powinien pokryć koszty przejazdu uczestników ze swojej 

szkoły. 

8. Listy imienne reprezentacji należy przesłać na tydzień przed Mistrzostwami na adres 

sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl 

mailto:sekretariat@zs1.nowydwormaz.pl


 

6. KONKURENCJE: oznaczona X gra odbędzie się w czasie Mistrzostw.  

 

     Konkurencje  (nazwa gry)          D-III C-III D-IV C-IV 

Olimpijczycy *  ( indywidualnie, na czas ) X X X X 

Krzyżak *          ( indywidualnie, na czas ) X X X X 

Szeryf  *   ( przy stolikach 4-osobowych ) X X X X 

Prymus * ( przy stolikach 3-osobowych ) X X X X 

 

* Zasady gier są dostępne u Organizatora. Organizator na prośbę szkół, które chcą wziąć udział 

w zawodach, może zorganizować warsztat prezentujący gry rozgrywane podczas Mistrzostw. 

 

7. PROGRAM: 

Godziny programu mogą ulec zmianie, jeśli zawody nie odbędą się w sobotę. 

 

od godz. 8.00   - Przyjazd reprezentacji szkół - weryfikacja.  

godz. 8.30   – Uroczyste otwarcie zawodów. 

godz. 9.00-11.00  - Rozegranie gier.  

godz. 11.15-11.30  – Przerwa na posiłek. 

godz.11.30-12.15 - Gry i zabawy matematyczno - logiczne, gry poza konkursem.   

godz. 12.30   – Ogłoszenie wyników. Dekoracja. Zakończenie imprezy. 

 

Podany rozkład dnia zawodów może ulec zmianie 

w zależności od ilości startujących zawodników! 

 

 

8. ZASADY PUNKTACJI: 

1. INDYWIDUALNIE: 

NAZWA GRY 

(uwagi o sposobie rozegrania gry) 
PUNKTY 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

MIEJSCA 

Olimpijczycy**, 

Krzyżak** 

(indywidualnie na czas) 

1 2 3 4 5 6- 

7 

8 - 9 10-11 12 13 - 

i 

dalsze 

* 

Szeryf (gra przy stolikach  

4-osobowych) 
     1  2 3 4 * 

Prymus(gra przy stolikach  

3-osobowych) 
    1  2   3 * 

* 0 punktów uzyskają zawodnicy, którzy nie ukończą konkurencji.  

**W grach Olimpijczycy i Krzyżak czas wykonania próby nie może przekroczyć 5 minut.    

Gdy od momentu startu minie 5 minut, a jeden lub więcej zawodników będą dalej kontynuowali 

grę, wówczas sędzia ogłosi zakończenie serii.  

 

Gry poza konkursem np. „Królowa skakanki”, „Piłkarz matematyk”- nie są brane  pod uwagę w 

klasyfikacji indywidualnej. 

  

2. ZESPOŁOWO: 

Punktacja za miejsca indywidualne (do 

klasyfikacji łącznej) 
PUNKTY 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

MIEJSCA 



Punktacja za miejsca 1 2 3 4 5 6-7 8- 9 10-

11 

12- 13- 

i 

dalsze 

 

Do punktacji zespołowej liczy się suma punktów uzyskanych 

przez 5 najlepszych zawodników danej reprezentacji indywidualnie 

bez względu na kategorie. 

 

9. FINANSOWANIE: 

1. Koszty organizacyjne ponosi Organizator. 

2. Zgłaszający oprócz 40 zł wpisowego pokrywa koszty przejazdu zawodników swojej 

reprezentacji. 

  

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnicy zobowiązani są do startu w obuwiu sportowym. 

2. Po wyznaczonym przez Organizatora terminie zgłoszenia do zawodów nie będą 

przyjmowane. 

3. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. WZÓR ZGŁOSZENIA:    

     

Pieczątka szkoły 
 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO ………..  POWIATOWYCH OTWARTYCH  

MISTRZOSTW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO 

W TABLICZCE MNOŻENIA 

NOWY DWÓR MAZOWIECKI ................................. 20…. r. 

KATEGORIA  D-III C-III D-IV C-IV Opiekun Razem 

Liczba uczestników 

Należy wpisać ilość. 

      

Załączamy ksero dowodu wpłaty 40 zł (wpisowe).       

                                                                                                   

                                                                                      Podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

  

 

 

 



………………………………………… 

       (pieczęć placówki) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKURSU  

(w tym wizerunku) 
 

Działając jako opiekun prawny …………………………………………………………………. (imię i nazwisko ucznia) 

□ Wyrażam zgodę 

□ Nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka takich jak: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły oraz klasę, 

w celach organizacji i przeprowadzenia Powiatowych Otwartych Mistrzostw Nowego Dworu Mazowieckiego w 

Tabliczce Mnożenia oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.   

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych 

jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Administrator danych zapewnia ochronę 

podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w 

oparciu o wyrażone zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez rok po zakończeniu konkursu. 

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

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

□ Wyrażam zgodę 

□ Nie wyrażam zgody 

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach 

(w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze 

Mazowieckim w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia Powiatowych 

Otwartych Mistrzostw Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia. Wizerunek przetwarzany będzie w 

celach promocyjnych , informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez 

placówkę konkursem. Zgoda obejmuje możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję. 

Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 

ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie – na stronie internetowej zs1.nowydwormaz.pl i profilu facebook’u i materiałach 

promocyjnych  
        ……......................................................... 

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

□ Akceptuję regulamin Powiatowych Otwartych Mistrzostw Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia. 

 

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

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

*należy zaznaczyć właściwe 

 

 


