
 REGULAMINU KONKURSU MACMILLAN PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT 
  dla uczniów klas I, II–III, IV–V oraz VI–VII szkół podstawowych 
     
     § 1. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Konkursu jest  Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie, ul. Graniczna 39 

2. Partnerem Konkursu jest wydawnictwo Macmillan Polska Sp. z o.o. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla czterech grup uczniów szkół podstawowych: uczniów klas I, II–III, IV–V oraz 

uczniów klas VI–VII. 

   § 2. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Okres trwania Konkursu: od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r. 

2. Konkurs przeprowadza Organizator. 

3. Uczestnikami Konkursu we właściwych grupach wiekowych są uczniowie klas I, II–III, IV-V oraz VI–VII szkół 

podstawowych wytypowani przez nauczycieli do dnia 10.05.2018r.  

Po jednym uczniu z danego  poziomu tj. 1 reprezentant klas I, jeden reprezentant klas II itd.  Szkołę może 

reprezentować max. 8 uczniów. 

4. Termin przeprowadzenia Konkursu w okresie wskazanym w pkt 1 wyznaczony zostanie przez Organizatora do dnia 

  15. 05.2018r. godzina 12.00 Siedziba Szkoły Podstawowej nr 4 w Mławie ul. Graniczna 39 

5. Konkurs polega na wyłonieniu  zwycięzców w grupie uczniów klas I, II-III, IV-V oraz w grupie uczniów 

klas VI–VII, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów w teście. 

6. Uczestnik Konkursu ma 45 min. na rozwiązanie testu. 

7. Test jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego z uczestników Konkursu. W trakcie rozwiązywania testu 

niedopuszczalnym jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych, urządzeń technicznych czy też pomocy 

osób trzecich. W razie naruszenia tej zasady – uczestnik konkursu otrzymuje 0 pkt za całość testu. 

   § 3. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz jury Konkursu 

1. Testy oceniane są przez jury wg sporządzonego klucza odpowiedzi. 

2. Jury konkursu składa się z wybranych przedstawicieli Organizatora Konkursu. 

3. Nad przeprowadzeniem Konkursu czuwają osoby wyznaczone przez Organizatora. 

     § 4. Wyniki konkursu 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 05.06.2018 r. 

2. Uczestnikom konkursu przysługuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu wniosek o ponową 

weryfikację testu wraz z kluczem odpowiedzi. Ponowna weryfikacja testu nastąpi w terminie 3 dni roboczych 

od dnia złożenia wniosku. 

3. Laureatom Konkursu w każdej grupie (tj. w grupie uczniów klas I, II-III, IV-V oraz w grupie uczniów klas VI–VII szkół 

podstawowych) zostaną wręczone dyplomy. 

4. Wręczenie dyplomów nastąpi  12.06.2018r. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 

z 2012 r. poz. 361 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, 

sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760 zł. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik 

zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w nim zasad. 

3. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u lokalnego koordynatora konkursu p. Alicji Karwińskiej lub u 

reprezentanta wydawnictwa Macmillan  p. Anny Pawłowskiej. 

 


