
REGULAMIN KONKURSU „KÓŁKO I KRZYŻYK 3D” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Koło Dydaktyków MaFiI  funkcjonujące przy Wydziale 

Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS Lublin. 

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

 

1. Rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów. 

2. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. 

3. Kształtowanie umiejętności myślenia przestrzennego. 

4. Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki. 

 

§ 3 

UCZESTNICTWO I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych. 

2. Przebieg konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się tego samego dnia 

– 14.03.2019. 

3. Zapisy do konkursu odbywają się przez stronę internetową https://www.mdk.umcs.pl/  

4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, powołana przez 

Organizatora.  

5. Przed rozpoczęciem konkursu Komisja tłumaczy uczestnikom zasady konkursu. 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w kilku turach. 

7. W każdej turze uczestnicy dobrani są w pary. Rywalizacja odbywa się między uczestnikami 

w parze.  

8. Uczestnicy wykonują ruchy na przemian. Uczestnik, który rozpoczyna rozgrywkę 

wybierany jest na zasadzie losowania.  

9. Rozgrywkę wygrywa uczestnik, który jako pierwszy ułoży cztery kulki w swoim kolorze w 

jednym rzędzie (pionowo, poziomo, po skosie). 

10. Para, która ukończyła rozgrywkę podnosi rękę. Członek Komisji podchodzi i sprawdza 

poprawność zakończenia rozgrywki. 

11. Wygrany uczestnik przechodzi do następnej tury, która wygląda analogicznie do pierwszej.  

12. Do przeprowadzenia rozgrywek wykorzystana jest gra „Kółko i Krzyżyk 3D” firmy Goki. 

https://www.mdk.umcs.pl/


13. W czasie trwania konkursu zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń mobilnych. 

14. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali.  

15. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego 

przebiegu Konkursu Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu Konkursu dla 

danego uczestnika i unieważnia jego pracę. 

 

§ 4 

KRYTERIA OCENIANIA I NAGRODY 

 

1. Oceny poprawności rozgrywki dokonuje Komisja. 

2. O kolejności miejsc będzie decydować liczba wygranych rozgrywek. 

3. Komisja przyzna trzy nagrody. Komisja zastrzega sobie inny podział nagród. 

4. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia Konkursu. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

3. Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać poprzez kontakt e-mail: 

kolo.dydaktykow.mafii@gmail.com 
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