
Regulamin IX Konkursu „Da Vinci”  

z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  

1. IX edycja Konkursu „Da Vinci” z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

odbędzie się 10 maja 2023 r. (środa) o godz. 10:00. Konkurs odbędzie się w formie 

stacjonarnej. 

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: klas siódmych i klas ósmych szkół 

podstawowych powiatu jasielskiego. 

3. Organizatorem konkursu jest: 

Podkarpacka Fundacja Rozwoju „Beskid” 

ul. Słoneczna 19A, 38-200 Jasło 

KRS 0000773551 

tel. 660294982, e-mail: kontakt@fundacjabeskid.org.pl 

4. Do udziału mogą zostać zgłoszeni uczniowie zainteresowani co najmniej jednym 

z przedmiotów wymienionych w pkt. 6. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę 

uczniów. 

5. Miejscem konkursu jest szkoła zgłaszająca ucznia. Arkusze z pytaniami zostaną 

dostarczone do szkół z odpowiednim wyprzedzeniem. 

6. Konkurs obejmuje wiedzę zawartą w podstawie programowej dla danej klasy 

z przedmiotów: matematyka, geografia, fizyka, chemia i biologia. Uczestnik konkursu 

powinien wykazywać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

7. Arkusz konkursowy składa się z 5 części (każda z innego przedmiotu). Z każdej części 

można uzyskać maksymalnie 15 punktów razem z całego testu 75 punktów. Czas na 

rozwiązanie testu 90 minut. Konkurs jest jednoetapowy. 

8. Test składa się wyłącznie z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Za błędne 

odpowiedzi nie są przyznawane punkty ujemne. 

9. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest poprawne wypełnienie karty 

zgłoszenia (załącznik 1) i przesłania jej na maila: kontakt@fundacjabeskid.org.pl do 

dnia 5.04.2023r. Po wskazanej dacie istnieje możliwość dopisania uczniów za zgodą 

organizatora. 

10. Konkurs jest konkursem bezpłatnym. 

11. Wyniki będą podane do 17.05.2023r. na stronie www.fundacjabeskid.org.pl.  

12. Trzech najlepszych uczniów (z każdego poziomu) zostaje laureatami konkursu, a pięciu 

następnych otrzymuje wyróżnienie. Nagrody i dyplomy będą wręczane na 

podsumowaniu konkursu. O terminie wręczenia nagród szkoły zostaną poinformowane 

mailowo.  

13. Na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o chronię danych), 

pozyskanie danych osobowych zawartych w klauzurze informacyjnej (załącznik 2) jest 

niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.  

14. Wzięcie udziału w konkursie przez ucznia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez 

rodziców lub opiekunów prawnych regulaminu. 

mailto:kontakt@fundacjabeskid.org.pl
http://www.fundacjabeskid.org.pl/


15. Literatura: podręczniki do geografii, chemii, biologii, matematyki i fizyki odpowiednio 

dla klas siódmych lub ósmych szkoły podstawowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia 

2. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych – Klauzula Informacyjna 


