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Specjalny program dla maturzystów

REGULAMIN 2014
1. Organizatorem konkursu internetowego oraz programu stacjonarnego – „Matma za pięć dwunasta” 
jest Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława 
Markowskiego w Kielcach.

2. W ramach programu „Matma za pięć dwunasta” przeprowadzone zostaną:
• zajęcia dydaktyczne z zakresu matematyki;
• konkurs matematyczny.

3. W  programie i  konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie klas maturalnych z województwa 
podkarpackiego i  świętokrzyskiego.

4. Wzięcie udziału w konkursie internetowym oraz programie powtórkowym „Matma za pięć dwunasta” 
jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

5. Aby zostać pełnoprawnym uczestnikiem programu trzeba dokonać pełnej rejestracji w systemie (wy-
pełnić formularz rejestracyjny).

6. Zadaniem uczestnika konkursu w wersji internetowej  będzie rozwiązanie testu z matematyki (za-
kres programowy - poziom podstawowy obowiązujący na Maturze w roku szkolnym 2014/2015). TEST 
INTERNETOWY DANA OSOBA BĘDZIE MOGŁA ROZWIĄZAĆ TYLKO JEDEN RAZ.

7. Test udostępniony będzie w przedziale czasowym 01 marca – 06 kwietnia 2014 r. na stronie interne-
towej konkursu.
 
8. Osobom, które najlepiej rozwiążą test przyznane będą nagrody rzeczowe.

9. Klasyfikacja uczestników przeprowadzona będzie w 2 grupach.:
• grupa 1 - osoby które zarejestrują się na stronie i wezmą udział w konkursie internetowym;
• grupa 2 - osoby które zarejestrują się na stronie, zapiszą się na program powtórkowy „Matma za pięć 

dwunasta” i wezmą udział w zajęciach stacjonarnych.

10. Nagrody w grupie pierwszej przyznane zostaną osobom, które najlepiej rozwiążą test internetowy. 
Liczona będzie łączna ilość punktów uzyskana przy rozwiązywaniu testu. W przypadku równej ilości 
otrzymanych punktów decydować będzie, najkrótszy czas rozwiązania testu.

11. Nagrody w grupie drugiej przyznane zostaną osobom, które będą uczęszczać na stacjonarny pro-
gram powtórkowy „Matma za pięć dwunasta”. W tej grupie zwycięzcy wyłonieni będą przez osoby pro-
wadzące zajęcia. Pod uwagę brana będzie między innymi frekwencja, aktywność na zajęciach, wyniki 
testów cząstkowych.

12. W każdej grupie nagrodzone będą 3 osoby z najlepszymi wynikami.
• osoby biorące udział w stacjonarnym powtórkowym programie z  matematyki pod nazwą „Matma za 

pięć dwunasta” otrzymują nagrody:

Miejsce I – tablet
Miejsce II – nawigacja
Miejsce III – aparat cyfrowy
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• osoby biorące udział tylko w konkursie internetowym:
otrzymują nagrody:

Miejsce I – tablet
Miejsce II – nawigacja
Miejsce III – aparat cyfrowy 

13. Osoby, które wzięły udział w konkursie internetowym mogą wziąć udział również w konkursie stacjonar-
nym (i odwrotnie). W przypadku gdy w obu konkursach dana osoba zajmie punktowane miejsce przysługu-
je jej tylko jedna nagroda – ta z konkursu, w którym uczestnik zajął wyższą lokatę.

14. Informacja o wynikach i odbiór nagród nastąpi w Zamiejscowym Wydziale Nauk Ekonomicznych WSH 
w Tarnobrzegu 15 kwietnia 2014 roku.

15. Uczestnictwo w konkursie oraz programie powtórkowym „Matma za pięć dwunasta” jest bezpłatne.

16. Każda osoba może mieć zarejestrowane tylko jedno konto, wszystkie podane przy rejestracji dane po-
winny być zgodne ze stanem faktycznym. Podczas wręczania nagród i w trakcie trwania konkursu organi-
zator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości w/w danych.

17. Akceptacja Regulaminu przez uczestnika Konkursu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń nastę-
pujących treści:
Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w Konkursie.
Dane zawarte w karcie Zgłoszeniowej są zgodne z prawdą.

19. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika 
naruszającego regulamin.

20. Sprawy sporne rozwiązuje Dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu 
Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Decyzja Dziekana jest ostateczna.

21. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.


