Regulamin Konkursu Matematyka dla Młodych.
I.

Informacje wstępne.
1. Konkurs Matematyka dla młodych to konkurs uczniowskich prac z
matematyki.
2. Konkurs ma formę korespondencyjną.

II.

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest: Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu,
Wydział Matematyki i Informatyki UAM i Poznańska Fundacja Matematyczna.
Cele konkursu
Celem konkursu jest poszerzenie i popularyzacja wiedzy matematycznej wśród
uczniów oraz wyłanianie talentów matematycznych.
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy w roku trwania konkursu nie ukończą
17 lat.
Komisja MdM
1. Komisję MdM powołuje: Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu,
Wydział Matematyki i Informatyki UAM i Poznańska Fundacja Matematyczna.
2. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami
komisji konkursu MdM i w sytuacjach wątpliwych ma decydujący głos.
3. Komisja MdM ustala wyniki konkursu.

III.

IV.

V.

VI.

Zasady ogólne
1. Konkurs organizowany jest raz w roku.
2. Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej Gimnazjum nr 12 im.
Jacka Kuronia w Poznaniu i stronie internetowej Poznańskiego Portalu
Matematycznego.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zredagowania pracy na jeden z
zaproponowanych tematów.
4. Praca zgłoszona do konkursu powinna być samodzielnie przygotowanym
przez ucznia oryginalnym opracowaniem problemu. Wymagane jest podanie
pełnej informacji o źródłach, z których korzystał autor pracy.
5. Listę tematów konkursowych ustala komisja MdM.
6. Jury bierze pod uwagę, oprócz merytorycznej wartości pracy, również
samodzielność i oryginalność ujęcia tematu.
7. Każdy uczestnik ma prawo przesłania jednej pracy.

8. Prace w wersji papierowej należy przesłać listem poleconym na adres :
Matematyka dla Młodych
dr Hubert Przybycień
Collegium Mathematicum
ul.Umultowska 87
61-614 Poznań
do dnia 31 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
9. Prace nieczytelne nie będą brane pod uwagę.
10. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: adres zamieszkania autora,
klasa, nazwa i dokładny adres szkoły, do której autor uczęszcza oraz adresy
elektroniczne autora i szkoły; imię, nazwisko opiekuna pracy oraz adres
elektroniczny opiekuna pracy; zgodę na przetwarzanie danych osobowych
pobraną ze strony konkursu i wypełniona przez opiekuna prawnego
uczestnika konkursu.
11. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do konsultacji z wskazanymi osobami
odnośnie pisanej przez siebie pracy, przy czym, do osoby tej należy decyzja,
czy może daną informację udzielić. Zaproponowane zostaną dwa terminy
konsultacji na prośbę uczestnika skierowaną na adres e-mail:
kingakolczynska1@o2.pl
12. Jury wyłoni finalistów nie później niż 7 grudnia 2017 roku.
13. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa a zwycięska praca zostanie
opublikowana na stronie internetowej Poznańskiego Portalu
Matematycznego.
14. Werdykt komisji MdM jest ostateczny i nie jest przewidziany tryb
odwoławczy.

