REGULAMIN UCZESTNICTWA
w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży
„MATEMATYKA INNEGO WYMIARU”

Regulamin określa warunki zgłoszenia jak również uczestnictwa szkoły i uczniów w Matematycznych
Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Matematyka Innego Wymiaru”
§1
Definicje
1. Organizator – organizatorem MMPDiM „Matematyka Innego Wymiaru” jest Firma EdukacyjnoWydawnicza ELITMAT mająca siedzibę w Mińsku Mazowieckim, 05-300, Plac Kilińskiego 7/4.
2. Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży „Matematyka Innego Wymiaru” – oznacza
ogólnopolski konkurs matematyczny organizowany przez Firmę Edukacyjno-Wydawniczą ELITMAT.
3. Uczestnik – oznacza ucznia zgłoszonego przez nauczyciela do konkursu.
4. Elitmat Leader – oznacza nauczyciela zgłoszonego przez szkołę do przygotowania uczestników do
konkursu oraz do przeprowadzenia w szkole Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży.
5. Portal – oznacza stronę internetową www.matematykainnegowymiaru.pl, która stanowi bazę
materiałów edukacyjnych. Na portalu wyróżnione zostały: Strefa Ucznia i Strefa Nauczyciela.
§2
Warunki zgłoszenia
1. Informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz pozostałych szczegółach konkursu,
będą

zamieszczane

na

stronach

internetowych:

www.matematycznemistrzostwa.pl

i www.matematykainnegowymiaru.pl i/lub przesyłane drogą mailową do wszystkich szkół
i nauczycieli znajdujących się w bazie Organizatora.
2. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które znają i akceptują postanowienia niniejszego
Regulaminu.

3. Zgłoszenia szkół można dokonywać na jednej ze stron internetowych:
www.matematycznemistrzostwapolski.pl lub www.matematykainnegowymiaru.pl
4. Przy zgłoszeniu szkole nadawany jest KOD SZKOŁY, który będzie stanowił identyfikację szkoły
w bazie Organizatora.
5. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów od klasy 2 szkoły podstawowej do klasy 4 szkoły
ponadgimnazjalnej.
6. Minimalna ilość uczniów zgłoszonych z jednej szkoły wynosi 10 osób. W przypadku zespołów szkół
warunek ten przypada łącznie na wszystkie rodzaje szkół tworzące zespół i zlokalizowane pod
jednym adresem.
§3
Procedura zgłoszenia
1. Zgłoszenie do Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży „Matematyka Innego Wymiaru”
przebiega jednoetapowo.
2. Zgłoszenia do Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży „Matematyka Innego Wymiaru”
przyjmowane będą w terminie określonym na stronie www.matematycznemistrzostwa.pl lub
www.matematykainnegowymiaru.pl.
3. W pierwszej kolejności należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy Szkoły znajdujący się na stronie
www.matematycznemistrzostwa.pl lub www.matematykainnegowymiaru.pl zgodnie z instrukcją
zamieszczoną na danej stronie. Czynność ta jest wyrażeniem chęci uczestnictwa w konkursie i nie
jest równoznaczna z zakwalifikowaniem szkoły.
4. Przy zgłoszeniu należy wybrać swoją szkołe z listy, wpisać dane nauczycieli podejmujących się
przygotowania uczniów do konkursu oraz dane uczniów ze wskazaniem klasy, do której uczęszczają.
5. Data dokonania zgłoszenia (nadania przesyłki w przypadku zgłoszeń pocztowych) będzie istotna przy
ustalaniu kolejności rejestracji internetowej w celu wyłonienia nagrodzonych szkół zgodnie z
promocjami ustalonymi przez Organizatora za kolejność zgłoszeń.
6. Po dokonaniu zgłoszenia, na wszystkie zamieszczone w nim adresy e-mail Organizator wyśle loginy i
hasła dla zgłoszonych osób, uprawniające do korzystania z otwartej strefy Portalu.

7. W przypadku, gdy uczeń nie posiada adresu e-mail, bądź nie otrzymał na niego danych do
logowania, Elitmat Leader jest zobowiązany do przekazania danemu uczniowi wygenerowanego dla
niego loginu i hasła, które są widoczne na koncie w Strefie Nauczyciela.
8. Po dokonaniu opłaty każdy Uczestnik oraz Elitmat Leader zgłoszony w Formularzu Zgłoszeniowym
może przystąpić do konkursu.
9. W przypadku szkół, które dokonały we wskazanym terminie wstępnej rezerwacji miejsc, po
dokonaniu ostatecznego zgłoszenia uczniowie otrzymują płytę CD z multimedialnymi materiałami
edukacyjnymi.
10. Laureaci Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży „Matematyka Innego Wymiaru”
otrzymują medale oraz cenne nagrody m.in. sprzęt elektroniczny, książki, a najlepsi zostaną
zaproszeni na wyjazdowe warsztaty matematyczne. Wykaz nagród i szczegóły ich przyznawania
zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.
11. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w konkursie jego miejsce będzie mogła zająć inna osoba
(zarówno z danej jak i innej klasy). Zmianę tę jest zobowiązany nanieść Elitmat Leader na swoim
koncie w Strefie Nauczyciela, w terminie co najmniej miesiąc przed dniem przeprowadzenia
konkursu. Po tym terminie może nastąpić zmiana ucznia, lecz Organizator zastrzega sobie prawo
niewysłania dla danej osoby odpowiedniego zestawu konkursowego i zobowiązuje Elitmat Leadera
do skopiowania odpowiedniego zestawu w dniu konkursu.
§4
Warunki zakwalifikowania
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, dokonanie
zgłoszenia według podanych wytycznych oraz uiszczenie opłaty odpowiadającej ilości zgłoszonych
uczniów.
2. Opłaty należy dokonać przelewem, w ciągu 7 dni od daty dokonania zgłoszenia, na dane wskazane
w wygenerowanym automatycznie blankiecie płatności.
3. Wszyscy Elitmat Leaderzy w szkole mają możliwość zgłaszania, usuwania, edytowania danych
swoich uczniów.

4. Całkowity dochód z wniesionych opłat zostanie przeznaczony na organizację Matematycznych
Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży „Matematyka Innego Wymiaru” oraz na nagrody dla laureatów
konkursu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Szkoły, nauczyciele i uczniowie są zobowiązani do stosowania się do postanowień Regulaminu
Uczestnictwa.
2. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem, zostały omówione w Regulaminie
Przeprowadzenia Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie
poinformuje zainteresowanych poprzez zamieszczenie go na stronach internetowych:
www.matematycznemistrzostwa.pl i www.matematykainnegowymiaru.pl

