Regulamin konkursu
„I Jaworski Turniej Tabliczki Mnożenia 2020”
1. Turniej organizowany jest przez JOK w Jaworze z okazji X Światowego Dnia Tabliczki

Mnożenia. Koordynatorem konkursu jest Pani Monika Kopeć, nauczyciel z SP 5 w Jaworze.
2. Turniej zostanie przeprowadzony 10 października 2020 r. od godz. 10.00 w ECMEN Jawor

zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie http://jok.jawor.pl/ najpóźniej trzy dni
przed turniejem.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do organizatorów karty

zgłoszenia (do pobrania na stronie). Karty zgłoszenia należy przesłać w terminie do
25.09.2020 r. na adres imprezy@jok.jawor.pl lub dostarczyć osobiście do JOK.
4. Celem turnieju jest:
✓ rozwijanie zainteresowań matematycznych
✓ inspirowanie mieszkańców Gminy Jawor oraz uczniów jaworskich placówek do
doskonalenia znajomości tabliczki mnożenia
✓ kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem
5. Treści i umiejętności obowiązujące na turnieju dostosowane są do możliwości uczestników.
Turniej zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem Kart Grabowskiego – Tabliczka
mnożenia.
6. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Jawor oraz uczniów jaworskich placówek z
podziałem na kategorie wiekowe (liczy się rok urodzenia):
➢
➢
➢
➢

Maluch – do 10 lat
Junior – do 15 lat
Senior - do 59 lat
60+ - powyżej 60 lat

7. W kategorii Maluch obowiązują umiejętności tabliczki mnożenia w zakresie 50, a w
pozostałych kategoriach w zakresie 100.
8. W kategoriach Maluch, Junior i Senior zostaną przeprowadzone konkurencje indywidualnie
liczone do ogólnej klasyfikacji:
➢
➢
➢
➢

Krzyżak
Prymus
Szeryf
Olimpijczyk
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Konkurencje dodatkowe ➢ Królowa skakanki
➢ Piłkarz matematyczny
Zasady przeprowadzania konkurencji znajdują się w Załączniku nr 1
9. Każdy uczestnik na karcie zgłoszenia deklaruje uczestnictwo w poszczególnych
konkurencjach – każdy może wybrać dowolną ich ilość.
10. W każdej kategorii wyłaniany jest Mistrz Tabliczki Mnożenia czyli uczestnik, który zdobędzie
najwięcej punktów.

11. W każdej konkurencji wyłoniony będzie Mistrz danej konkurencji czyli uczestnik, który
osiągnie najlepszy wynik.
12. Wyniki będą przeliczane w następujący sposób:
➢ I miejsce – 10 pkt
➢ II miejsce – 8 pkt
➢ III miejsce – 5 pkt
➢ IV miejsce - 4 pkt
➢ V miejsce - 3 pkt
➢ VI miejsce – 2 pkt
➢ VII miejsce – 1 pkt
13. W kategorii 60+ uczestnicy otrzymają do rozwiązania test składający się z przykładów typu:
5x6 =30 lub axb = 48. Tytuł Mistrza otrzymuje uczestnik, który rozwiąże test w najkrótszym
czasie.
14. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwać komisja konkursowa.

15. Stanowiska obsługiwane będą przez przeszkolonych asystentów.

16. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
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KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administratorem danych jest Jaworski Ośrodek Kultury (JOK), reprezentowany przez Dyrektora JOK, z siedzibą w Jaworze, (59-400)
przy ul. Rynek 5,email poczta@jok.jawor.pl, tel. (76) 870-28-78
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
może się Pani/ Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez email iod@jok.jawor.pl, lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( tj. zgody oraz
akceptacji warunków Regulaminu) w celu realizacji imprez realizowanych przez Jaworski Ośrodek Kultury, w związku z realizacją ustawy
o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Upublicznianie wizerunku uczestnika konkursu do celu popularyzacji działalności
kulturalnej JOK odbywa się na podstawie odrębnej zgody.
JAKIE DANE ZBIERAMY?
Zbieramy niezbędne dane potrzebne do realizacji konkursów oraz wizerunek.
DO KOGO PRZEKAZYWANE SĄ DANE? ODBIORCY DANYCH
Konkurs będzie dokumentowany i może być upubliczniony. Również dane uczestników/ laureatów mogą być upublicznione (nie dotyczy nr
telefonów) Ponadto wizerunek osób - wyrażających zgodę - może zostać upubliczniany jako element działań promocyjnych w zakresie
działalności kulturalnej JOK. Dostęp do danych mogą mieć ponadto podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa i w zakresie regulowanym przez przepisy.
PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE?
Pani/ Pana dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji przez okres wynikający
z przepisów prawa.
JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM?
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia, do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz do cofnięcia zgody. Zakres konkretnych praw uzależniony jest w głównej
mierze od celu i podstawy prawnej przetwarzania, oraz od kategorii danych, co do których, ma być zrealizowane uprawnienie.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych narusza przepisy ochrony danych, przysługuje Pani/Panu również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
SKĄD POCHODZĄ MOJE DANE?
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą (w tym od opiekunów prawnych).
CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE?
Podanie danych osobowych określonych we wniosku oraz przetwarzanie wizerunku przez Administratora jest warunkiem niezbędnym do
wzięcia udziału w konkursie. Zgoda na upublicznianie wizerunku w ramach promocji działalności kulturalnej jest dobrowolna.
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