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REGULAMIN 

Matematycznej Ligi Mistrzów  

klasy I−III szkół podstawowych 
 

§ 1. Organizacja 

1. Organizatorzy Matematycznej Ligi Mistrzów dla klas I−III szkół podstawowych: 

a. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; 

b. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; 

c. Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

2. Termin wydarzenia: listopad 2021 r.−czerwiec 2022 r. 

§ 2. Wstęp 

1. Cele Konkursu: 

a. rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką, zdolności twórczego myślenia; 

b. rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; 

c. motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy 

z uczniem zdolnym, promowanie szkół; 

d. integrowanie środowisk edukacyjnych województwa. 

2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

3. Konkurs przewidziany jest dla uczniów klas I−III szkół podstawowych z województwa 

świętokrzyskiego. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez 

ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę. 

5. Za każdym razem pisząc o Matematycznej Lidze Mistrzów posługujemy się MLM. 

§ 3. Zasady uczestnictwa, przebieg 

1. MLM dla szkół ponadpodstawowych organizowana jest w formie trzystopniowych zawodów: 

a. etap szkolny – mecz matematyczny – 6 grudnia 2021 r.; 

b. etap powiatowy – matematyczne zawody drużynowe – 15 marca 2022 r.; 

c. etap wojewódzki – mecz matematyczny – 14 czerwca 2022 r. 

2. Rejestracja uczestnictwa szkoły w Konkursie MLM odbywa się poprzez formularz 

zgłoszeniowy umieszczony na stronie https://scdn.pl w sekcji MATEMATYCZNA LIGA 

MISTRZÓW do 31 października 2021 r. Rejestracji uczniów z danej szkoły dokonuje jeden 

nauczyciel, tzw. Koordynator Szkolny. Do obowiązków Koordynatora Szkolnego należy 

uzyskanie zgody od opiekunów prawnych Uczestników o udziale w MLM (Załącznik nr 1). 

3. Każdy etap Konkursu poprzedzają warsztaty dla nauczycieli matematyki prowadzone przez 

nauczycieli doradców metodycznych z matematyki ŚCDN w Kielcach. Podczas spotkań zostaną 

szczegółowo omówione zasady meczu matematycznego oraz matematycznych zawodów 

drużynowych.  

ETAP SZKOLNY 

4. Koordynator Szkolny po zgłoszeniu szkoły do Konkursu tworzy spośród uczniów klas I–III  

sześcioosobowe drużyny, maksymalnie cztery, może być z klasy III. 

5. Koordynatorzy Szkolni oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do MLM mogą uczestniczyć 

w warsztatach organizowanych 8 listopada 2021 r. w ŚCDN w Kielcach poświęconych meczom 

matematycznym. Podczas spotkania zostanie szczegółowo wypracowany i omówiony sposób 
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przeprowadzenia meczu na etapie szkolnym oraz wyłonieni zostaną Koordynatorzy 

Powiatowi.  

6. Do 15 listopada 2021 r. każdy z Koordynatorów Szkolnych otrzyma drogą elektroniczną 

dokładną instrukcję przeprowadzenia meczu matematycznego wypracowaną podczas 

warsztatów. 

7. Dnia 6 grudnia 2021 r. w zgłoszonych szkołach przeprowadzane zostaną mecze 

matematyczne, które pozwolą na wyłonienie jednej zwycięskiej drużyny, która przechodzi do 

drugiego etapu. Jeżeli szkoła wytypuje tylko jedną drużynę może pominąć etap szkolny. 

8. Koordynator Szkolny do 31 grudnia 2021 r. przekazuje do najbliższego Koordynatora 

Powiatowego zgody od opiekunów prawnych zakwalifikowanych uczestników, a on do 

nauczyciela doradcy metodycznego Renety Peli – Koordynatora Wojewódzkiego.  

ETAP POWIATOWY 

9. Do 15 lutego 2022 r. zakwalifikowane drużyny zostaną podzielone na grupy, którym zostanie 

przydzielony Koordynator Powiatowy oraz szkoła, w której zostanie przeprowadzony drugi 

etap Konkursu w drodze porozumienia między dyrektorem ŚCDN w Kielcach i dyrektorem 

szkoły. Zakłada się, że liczba grup będzie odpowiadała liczbie powiatów w województwie 

świętokrzyskim.  

10. Dnia 15 marca 2022 r. w wyznaczonych szkołach zostaną przeprowadzone matematyczne 

zawody turniejowe polegające na rozwiązaniu zestawu zadań przez zakwalifikowane drużyny. 

Uczestnicy w wyznaczonym czasie sześćdziesięciu minut rozwiązują zadania zespołowo, bez 

użycia jakichkolwiek pomocy. Opiekunowie uczniów podczas trwania Konkursu sprawują 

nadzór nad grupą z zastrzeżeniem, że opiekun pilnuje uczniów z innej drużyny. Nauczyciele 

nadzorujący zespoły tworzą komisję konkursową i wyłaniają zwycięzców. Pracą komisji 

kieruje Koordynator Powiatowy. 

11. Z każdego punktu/powiatu do etapu wojewódzkiego przechodzi zespół z największą liczbą 

punktów. W przypadku remisu przechodzi drużyna, która rozwiązała arkusz w krótszym 

czasie. 

12. Koordynator Powiatowy sporządza protokół Konkursu (Załącznik nr 2) i niezwłocznie przesyła 

do ŚCDN na adres: renata.pela@scdn.pl. 

13. Organizator Konkursu w zależności od sytuacji epidemiologicznej zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzenia etapu powiatowego na platformie e-learningowej. 

ETAP WOJEWÓDZKI 

14. Zasady rozegrania wojewódzkiego meczu matematycznego wraz z dokładnym terminem i miejscem 

zostaną opublikowane na stronie https://scdn.pl w sekcji MATEMATYCZNA LIGA MISTRZÓW oraz 

przesłane do Koordynatorów Szkolnych zakwalifikowanych drużyn drogą e-mailową do 

30 kwietnia 2022 r. 

15. Dnia 14 czerwca 2022 r. odbędzie się Wojewódzki Mecz Matematyczny. 

16. Uroczyste przekazanie dyplomów i nagród odbędzie się podczas spotkania 

podsumowującego projekt ŚCDN w Kielcach Matematyczna Liga Mistrzów w czerwcu. 
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§ 4. Prawa i obowiązki uczestników 

1. Osoby niepełnoletnie będące Uczestnikami mogą brać udział w MLM tylko za zgodą 

rodziców/pełnoprawnych opiekunów. 

2. Zakazane jest podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań mogących naruszyć 

prawa osób trzecich lub Organizatora. 

§ 5. Publikowanie i przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ŚCDN w Kielcach reprezentowane 

przez Dyrektora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Sylwester Cieśla, email: iod@czi24.pl  

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu i w związku z realizacją 

Matematycznej Ligii Mistrzów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest dobrowolna zgoda 

uczestników zgodnie z § 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych), Dz.U. UE L z 2016, nr 119/1. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej 

zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Udział w Matematycznej Lidze Mistrzów oznacza: 

a. akceptację niniejszego Regulaminu; 

b. w przypadku rejestracji udziału, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Organizatora zgodnie z Ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), a w przypadku, w którym Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, 

zgodę wyrażoną przez jego opiekunów prawnych; 

c. udzielenie zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub 

dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika oraz na transmitowanie, 

rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z działaniami 

promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez Organizatora. Uczestnikowi nie 

przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu, przy czym osoby 

rejestrujące udział w MLM innych osób przed ich rejestracją zobowiązane są uzyskać 

zgodę każdej z tych osób na wskazane wyżej działania Organizatora, a w przypadku, 

w którym osoby te są niepełnoletnie, zgodę wyrażoną przez ich opiekunów prawnych. 

Rejestracja udziału w MLM jest jednoznaczna z oświadczeniem o uzyskaniu takiej zgody 

od Uczestników w wieku szkolnym przez osobę rejestrującą. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu MLM pod względem 

merytorycznym i czasowym w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 

Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań od niego 

niezależnych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku wystąpienia 

okoliczności od niego niezależnych. 

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika w związku z odwołaniem 

Matematycznej Ligi Mistrzów, co w szczególności dotyczy odpowiedzialności 

odszkodowawczej. 

5. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady przebiegu Matematycznej 

Ligii Mistrzów dla szkół ponadpodstawowych i jest udostępniony wszystkim potencjalnym 

Uczestnikom na stronie internetowej https://scdn.pl w sekcji Matematyczna Liga Mistrzów. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 września 2021 r. 
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Załącznik nr 1  

……………………………………………………………… 

Miejscowość, data           

 

Zgoda na udział w Matematycznej Lidze Mistrzów – 

publikowanie i przetwarzanie danych osobowych* 
 

Wyrażam dobrowolną zgodę na mój udział / udział mojego dziecka 

…….……………………..………. w Matematycznej Lidze Mistrzów organizowanej przez Świętokrzyskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz 

Rozporządzeniem 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 (RODO). 

 

Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych, takich jak: imię 

i nazwisko, klasa, szkoła, adres mailowy, wynik Konkursu oraz mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka w związku z organizacją Konkursu (lista zgłoszonych, lista laureatów na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu). 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2019, poz. 1231 ze zm.) − art. 81 wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie na stronie internetowej, w mediach, 

w materiałach promocyjnych i publikacjach zarejestrowanych fotografii, filmów lub nagrań 

wykonanych podczas Konkursu oraz innych zbiorowych zgromadzeń w celu realizacji działań 

edukacyjnych, wychowawczych i promocyjnych, a także wyników udziału w Konkursie. 

 

………….…………………………………………….. 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów*  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Niniejszą zgodę dla niepełnoletniego Uczestnika przedstawia w imieniu ucznia Koordynator Szkolny, zgłaszając uczestników do 

MLM. 

 

 

 

 

 


