PRACOWNIA MATEMATYKI i INFORMATYKI
Pałacu Młodzieży w Katowicach
oraz Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”
zapraszają
uczniów klas IV-VII szk.podst., II–III gimnazjów i I szk. ponadgimnazjalnych
do udziału w XXVI Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
Nudna Matematyka

Cele konkursu:
• rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci i młodzieży,
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
• wyrabianie sprawności w przeprowadzaniu analizy zadania,
• rozwijanie umiejętności szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań.

Nasz adres:
Pracownia Matematyki i Informatyki
Pałac Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
www.spinor.edu.pl/nudna.php
e-mail: dorota.kolany@wp.pl
Dane Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”
mBank
78 1140 2017 0000 4502 1197 1712
koniecznie z dopiskiem Nudna Matematyka

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST DOBROWOLNY!!!
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Regulamin konkursu:
• Konkurs składa się z trzech etapów.
• I etap (eliminacje) odbędzie się w salach Uniwersytetu Śląskiego
przy ulicy Bankowej 14 w Katowicach.
• W zgłoszeniu należy podać
– imiona, nazwiska i klasę uczestników
– nazwę (i numer) szkoły
– adres e-mail zgłaszającego
• Ostatecznym terminem zgłoszeń do konkursu jest 21 września 2017r.
• Zgłoszenia do udziału w konkursie można dokonać JEDYNIE
poprzez serwis pod adresem: http://kolany.pl/zapisy/NudnaMatematyka/
• Alfabetyczne listy uczestników wraz z ich numerami startowymi znajdować
się będą przed salą 213 (aula Instytutu Matematyki U.Śl.) w dniu konkursu.
• Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od osoby.
• Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w poszczególnych klasach opłaty
proszę wnosić dopiero po dokonaniu zgłoszenia uczestników (za
faktycznie zgłoszoną do konkursu liczbę uczestników).
• Opłatę (łączną z całej szkoły) należy wpłacać na konto Stowarzyszenia
Z Nauką w Przyszłość koniecznie z dopiskiem Nudna Matematyka.
• Kopię dowodu wpłaty należy przesłać mailem (na adres dorota.kolany@wp.pl).
• Informacje o zakwaliﬁkowaniu się do kolejnego etapu konkursu umieścimy na naszej stronie do dwóch tygodni od daty eliminacji. W informacji tej
ujmiemy także terminy i godziny półﬁnałów i ﬁnałów dla poszczególnych
klas.
• II i III etap konkursu odbywać się będą w salach Pałacu Młodzieży.
• Można startować jedynie w swojej kategorii wiekowej

Serdecznie zapraszamy
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Dokładne terminy półﬁnałów i ﬁnałów
dostępne będą na naszej stronie internetowej
po 18 września 2017
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