POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl;
E-mail: sekretariat@pceik.pl

Oleśnica, 17.09.2018 r.

X POWIATOWY TURNIEJ
SUDOKU
17 stycznia 2019 r.
Organizatorzy:
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
Autorki zadań konkursowych:

Pani Halina Gwiździel - Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie

Pani Mariola Dutkowska - Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej

I.

CEL TURNIEJU:
 propagowanie łamigłówek logicznych
 zachęcanie do aktywności umysłowej
 rozpowszechnianie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

II.

TERMIN: 17 stycznia 2019 r.
MIEJSCE: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56

III.

REGULAMIN

1. Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych:
 klasy I-III godz. 9:00
 klasy IV-VI godz. 10.00
 klasy VII-VIII godz.11.00
2. W turnieju może wziąć udział do 2 reprezentantów ze szkoły w każdej kategorii wiekowej.
3. Zgłoszenia do 9 stycznia 2019 r. drogą elektroniczną na adres: pceik@pceik.pl na dołączonej
Karcie Zgłoszeniowej.
4. Każdy uczestnik otrzymuje kartę z łamigłówkami SUDOKU. O zwycięstwie decyduje ilość
zdobytych punktów i czas wypełniania karty.
IV.
1.
2.
3.
4.

ZASADY OCENIANIA:
Uczeń zdobywa maksymalną liczbę punktów - za poprawnie wypełniony diagram.
Część całkowitą z 50% punktów - za diagram wypełniony prawidłowo co najmniej w połowie.
0 punktów - za diagram pusty lub z co najmniej jedną źle wpisaną cyfrą.
W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów liczy się czas oddania pracy.

V.

VI.
1.
2.

3.
4.

5.

NAGRODY
Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 6 czerwca 2019 r.
o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali PCEiK 2019
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego
regulaminu.
Zasady regulujące przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów
przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl w
zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy .
Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej
wspomnianym konkursie.
Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu
oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego i
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W załączniku - Karta zgłoszeniowa.

5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem
możliwości uczestniczenia w konkursie

