REGULAMIN
Internetowego Konkursu Matematyczno-Logicznego
„Arcymistrz mnożenia”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady „Internetowego Konkursu MatematycznoLogicznego ARCYMISTRZ MNOŻENIA” („Konkurs”), w szczególności reguluje warunki
uczestnictwa w Konkursie, zasady przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Organizatora i
uczestników Konkursu.

1.2

W sprawach nieunormowanych Regulaminem, zastosowanie znajduje Regulamin Światowego
Dnia Tabliczki Mnożenia WMTDay 2020.

1.3

Celem Konkursu jest:
1.3.1

1.3.2

Popularyzowanie rozrywkowej formy nauczania tabliczki mnożenia pośród uczestników
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia WMTDay 2020 („ŚDTM 2020”), w tym także
nauczycieli i rodziców;
Rozwój i utrwalanie umiejętności logicznego myślenia oraz umiejętności w zakresie
mnożenia i dzielenia liczb.

2.

ORGANIZATOR

2.1

Organizatorem Konkursu jest Mateusz Grabowski, przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą "Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski" z siedzibą w siedzibą w
Poznaniu, ul. św. Szczepana 20A, 61-465 Poznań, Rzeczpospolita Polska, NIP 6731886547,
REGON
361172253,
strona
internetowa
www.wmtday.org;
adres
e-mail:
info@kartygrabowskiego.pl, („Organizator”).

3.

UCZESTNICY KONKURSU

3.1

Konkurs prowadzony jest na terytorium krajów, w których organizowany jest ŚDTM 2020, tj.
Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w USA, Rosji,
Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Szwajcarii, Kazachstanie, Kolumbii, Peru, Puerto Rico oraz
Szwajcarii.

3.2

Konkurs adresowany jest wyłącznie (i) do szkół i placówek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym działających na podstawie właściwych w danej jurysdykcji przepisów prawa,
które (ii) przystąpiły do organizacji ŚDTM 2020 zgodnie z licencją dostępną na stronie
internetowej www.wmtday.org, a także (iii) nauczycieli i kadry dydaktycznej oraz dyrektorów tych
szkół i placówek edukacyjnych oraz (iv) rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwa i osób
bliskich tych uczniów ("Uczestnicy").

3.3

W Konkursie nie mogą brać udziału: (i) Organizator i osoby zatrudnione przez Organizatora na
podstawie stosunku pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia lub
umowy o dzieło bądź o świadczenie usług, a także (ii) osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy lub innej podstawy prawnej, w szczególności umowy zlecenia lub umowy o dzieło bądź o
świadczenie usług, przez podmioty współpracujące z Organizatorem w przygotowaniu i realizacji
Konkursu.

4.

ZASADY KONKURSU

4.1

Konkurs polega na rozwiązywaniu przez Uczestników zadań matematyczno-logicznych które
wymagają logicznego myślenia oraz umiejętności w zakresie mnożenia i dzielenia liczb
naturalnych, wybranych przez Organizatora i udostępnionych w postaci elektronicznej
Uczestnikom z poszczególnych Kategorii drogą elektroniczną.

4.2

Zadania Konkursu przygotowane i udostępnione zostaną przez Organizatora w sposób
i w terminach wskazanych w Regulaminie w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

4.3

Uczestnicy rozwiązują zadania Konkursu samodzielnie i indywidualnie, bez pomocy osób
postronnych.

4.4

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

5.

KATEGORIE KONKURSU

5.1

Konkurs prowadzony jest w pięciu (5) kategoriach konkursowych wyznaczonych w następujący
sposób ("Kategorie"):
UCZESTNICY
KATEGORIA
POLSKA

ŚWIAT

ALFA

uczniowie klas IV szkół
podstawowych i młodsi

uczniowie z rocznika 2010
i młodsi

BETA

uczniowie klas V i VI szkół
podstawowych

uczniowie z rocznika 2008
i 2009

GAMMA

uczniowie klas VII i VIII szkół
podstawowych

uczniowie z rocznika 2006
i 2007

TEACHER

nauczyciele, koordynatorzy lokalni, dyrektorzy szkół biorących
udział w ŚDTM 2020

OPEN

uczniowie szkół
ponadpodstawowych biorących
udział w ŚDTM 2020 oraz
rodzice/opiekuni prawni i
rodzeństwo uczniów
uczęszczających do szkół,
które biorą udział w ŚDTM
2020

uczniowie z rocznika 2005 i
starsi oraz rodzice/opiekuni
prawni i rodzeństwo uczniów
uczęszczających do szkół,
które biorą udział w ŚDTM
2020

5.2

Każdy Uczestnik może przystąpić do Konkursu tylko w jednej Kategorii.

5.3

Uczestnik może, za swoją zgodą i/lub zgodą swojego rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy),
wystartować w wyższej Kategorii niż ta, do której przynależy zgodnie z pkt. 5.1.- z wyłączeniem
Kategorii "TEACHER" zastrzeżonej wyłącznie dla Uczestników wskazanych powyżej.

6.

ETAPY KONKURSU

A. I ETAP – REJESTRACJA – od 30.10.2020 r. (godz. 0:00 UTC) do 06.10.2020 r. (godz. 8:00
UTC)
6.1

Krok 1. Zgłoszenie Koordynatora Lokalnego
6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Koordynator Lokalny zgłasza Organizatorowi chętnych Uczestników do Konkursu za
pomocą
strony
internetowej
Konkursu
dostępnej
pod
adresem
www.wmtday.org/pl/konkurs-matematyczno-logiczny-2020
i
po
zaakceptowaniu
Regulaminu oraz złożeniu stosownych oświadczeń tam wskazanych (jeśli dotyczy).
Po dokonaniu rejestracji, Koordynator Lokalny otrzymuje od Organizatora drogą
elektroniczną pięć (5) kodów odpowiadających poszczególnym Kategoriom ("Kody").

Krok 2. Przekazanie Kodów Uczestnikom
6.2.1

Koordynator Lokalny przekazuje Kody rodzicom/opiekunom prawnym zainteresowanych
udziałem w Konkursie Uczestników w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
szkole/placówce edukacyjnej.

6.2.2

Koordynator Lokalny udziela rodzicom/opiekunom prawnym wskazówek odnośnie do
dalszego toku rejestracji w Konkursie.

6.2.3

Koordynator Lokalny musi zachować czujność, aby przekazać właściwe Kody
odpowiednim Uczestnikom zgodnie z Kategoriami wskazanymi w pkt. 5.1.

Krok 3. Założenie konta przez Uczestnika
6.3.1

Każdy zainteresowany Uczestnik wchodzi na stronę internetową Konkursu dostępną pod
adresem http://www.wmtday.org/pl/konkurs-matematyczno-logiczny-2020-rejestracja i
wprowadza KOD, który otrzymał od Koordynatora Lokalnego.

6.3.2

Uczestnik zakłada indywidualne konto Uczestnika, podając swój adres mailowy, klasę,
rocznik oraz imię i nazwisko i akceptując Regulamin.

6.3.3

W przypadku Uczestników, którzy zgodnie z właściwym, lokalnym prawem są nieletni,
konto zakładają w imieniu Uczestnika rodzice/opiekunowie prawni i składają odpowiednie
oświadczenia wskazane w formularzu rejestracyjnym co do zgody na przystąpienie
Uczestnika do Konkursu.

Tylko zarejestrowani w sposób opisany w powyżej Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie.

B. II ETAP – ELIMINACJE – od 5.10.2020 r. (godz. 10:00 UTC) do 8.10.2020 r. (godz. 10:00 UTC)
6.5

Każdego dnia Konkursu Uczestnicy logują się na swoje konto i pobierają zestaw składający się z
sześciu (6) zadań Konkursu. Każda Kategoria otrzyma swój własny, zindywidualizowany zestaw
zadań dostosowany do danej Kategorii (niektóre zadania mogą się powtórzyć w innej kategorii w
ramach tego samego dnia Konkursu).

6.6

Uczestnicy mają dwadzieścia cztery (24) godziny na ich rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi
na zadania Organizatorowi (szczegółowy harmonogram znajduje się w punkcie 6.9 poniżej).

6.7

Odpowiedzi do zadań należy przesyłać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie
Konkursu. Inne formy przesyłania odpowiedzi są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach,
za uprzednią zgodą Organizatora.

6.8

Przy każdym zadaniu podana jest informacja o jego wartości punktowej. Za każdą poprawną
odpowiedź do zadania Uczestnik otrzymuje punkty (tyle, ile wynosi jego wartość punktowa). Za
błędną odpowiedź do zadania Uczestnik otrzymuje zero (0) punktów.

6.9

Szczegółowy harmonogram publikacji zadań i terminów przesyłania odpowiedzi wygląda
następująco:

DZIEŃ KONKURSU

DATA I CZAS
PUBLIKACJI ZADAŃ

TERMIN PRZESYŁANIA
ODPOWIEDZI

I DZIEŃ
(poniedziałek)

5.10.2020 r., godz. 10:00 UTC

6.10.2020 r., godz. 10:00 UTC

II DZIEŃ
(wtorek)

6.10.2020 r., godz. 10:00 UTC

7.10.2020 r., godz. 10:00 UTC

III DZIEŃ
(środa)

7.10.2020 r., godz. 10:00 UTC

8.10.2020 r., godz. 10:00 UTC

C. III ETAP – OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU – 12.10.2020 r. godz. 10:00 UTC
6.10 Na podstawie łącznej liczby punktów zdobytych w Etapie II - ELIMINACJE, Organizator ustala
kolejność miejsc w poszczególnych Kategoriach zgodnie z formułą: im więcej punktów, tym
wyższe miejsce.
6.11 Do Etapu IV - FINAŁ kwalifikuje się trzydziestu (30) Uczestników z najlepszymi wynikami dla
każdej Kategorii z osobna.

D. IV ETAP – FINAŁ – 17.10.2020 r. godz. 7:00-9:00 UTC
6.12 Uczestnicy otrzymują zestaw złożony z sześciu (6) zadań, na którego rozwiązanie mają sto
dwadzieścia (120) minut.
6.13 Odpowiedzi do zadań Uczestnicy przesyłają za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie
Konkursu - tak jak w przypadku Etapu II - ELIMINACJE.
6.14 O kolejności w ramach finału decyduje liczba zdobytych punktów przez danego Uczestnika. W
przypadku równej liczby punktów, decyduje czas przesłania odpowiedzi.

E. V ETAP – OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 18.10.2020 r. godz. 10:00 UTC

6.15 Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu i będą dostępne dla wszystkich
Uczestników.

7.

UCZCIWOŚĆ KONKURSU I NAGRODY

7.1

Organizator powoła komisję konkursową czuwającą nad prawidłowym przebiegiem Konkursu
i dokonującą oceny zadań Konkursu przesłanych przez Uczestników oraz przyznającą nagrody
dla zwycięskich Uczestników ("Kapituła Konkursu").
Za naruszenie Regulaminu Kapituła Konkursu może wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

7.2
7.3

W Konkursie przewidziano następujące nagrody na poszczególnych Kategorii w Konkursie
("Nagrody"):
7.3.1

Za Miejsca I - III w danej Kategorii - przyznane będą Uczestnikom medale i pamiątkowe
dyplomy oraz po jednym komplecie Kart Grabowskiego Tabliczka mnożenia na każde
miejsce.

7.3.2

Za Miejsca IV - X w danej Kategorii - przyznane będą Uczestnikom pamiątkowe dyplomy.

7.4

Organizator prześle zwycięzcom Konkursu Nagrody zwykłą przesyłką za pośrednictwem
operatora pocztowego lub kuriera na adres Koordynatora Lokalnego. Koordynator Lokalny
dystrybuuje Nagrody pomiędzy zwycięskimi Uczestnikami.

8.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

8.1

Dane osobowe wszystkich Uczestników Konkursu, w szczególności Koordynatorów Lokalnych
i ich uczniów, nauczycieli i innego personelu oraz rodziców/opiekunów prawnych Uczestników
małoletnich ("Podmioty Danych"), będą przetwarzane zgodnie z wymogami właściwych
europejskich przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności, w szczególności
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.

8.2

Administratorem danych osobowych Podmiotów Danych jest Organizator, tj. Mateusz Grabowski,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Karty Grabowskiego Mateusz
Grabowski" z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Szczepana 20A, 61-465 Poznań, NIP 6731886547,
REGON 361172253. Dane te mogą zostać przekazane operatorowi pocztowemu lub kurierowi w
celu przesłania Nagrody.

8.3

Dane osobowe Podmiotów Danych są przetwarzane w celu organizacji Konkursu,
w szczególności kontaktu z Uczestnikami, przyznania lub wysyłki Nagród przewidzianych w
Konkursie, oraz do rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji. Uczestnik ma prawo dostępu
do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do realizacji tego celu.

8.4

Powyższe dane Podmiotów Danych będą przetwarzane przez czas, przedawnienia ewentualnych
roszczeń Uczestników z tytułu Konkursu zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

8.5

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności, Organizator
prosi o kontakt na adres poczty elektronicznej info@wmtday.org Osoba, której prawo do
prywatności zostało naruszone przez Organizatora, może w każdym czasie złożyć skargę do

polskiego organu ochrony danych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(https://uodo.gov.pl/).
8.6

Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz obowiązki Organizatora opisano
w Polityce prywatności serwisu internetowego Światowych Dni Tabliczki Mnożenia "WMTDay
2020" dostępnego pod adresem internetowym www.wmtday.org. Zachęcamy do zapoznania się
z tą polityką.

9.

REKLAMACJE

9.1

Uczestnikom Konkursu, ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz Koordynatorom Lokalnym
przysługuje prawo do złożenia reklamacji na decyzje Kapituły Konkursu. Wszelkie reklamacje
dotyczące Konkursu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej info@wmtday.org

9.2

Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje dotyczące II Etapu (Eliminacji) należy
zgłosić do 14 października. Reklamacje dotyczące Finału należy zgłosić wciągu 7 dni od jego
zakończenia. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, adres korespondencyjny, powód złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz
treść żądania składającego reklamację.

9.3

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie czterdziestu ośmiu (48) godzin od dnia ich otrzymania
przez Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa. Organizator wyśle odpowiedź na reklamację w formie, w jakiej
reklamacja została złożona, odpowiednio na podany adres poczty elektronicznej lub adres
korespondencyjny.

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Regulamin
Konkursu
jest
dostępny
na
stronie
Konkursu
pod
adresem
www.wmtday.org/pl/konkurs-matematyczno-logiczny-2020 oraz w siedzibie Organizatora.

