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Regulamin Konkursu „MATEMATYKA W ROLNICTWIE” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

Organizatorem Konkursu „MATEMATYKA W ROLNICTWIE” jest Joanna Palińska, 

autorka fanpage https://www.facebook.com/matematykawpodstawowce/ oraz strony 

internetowej Matematyka w podstawówce https://matematykawpodstawowce.pl/  

 

II. Cel Konkursu 

Celem głównym konkursu jest popularyzacja matematyki oraz pokazanie, że matematyka 

jest nierozłącznym elementem naszego życia. Rolnicy na co dzień wykorzystują 

matematykę w swojej pracy.  

 

III. Zadanie Konkursowe 

Zadanie Konkursowe polega za wymyśleniu treści zadania matematycznego, w którym 

pokazane zostanie wykorzystanie matematyki w pracy rolnika.  

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy treść zadania umieścić jako komentarz do postu 

konkursowego lub treść zadania wysłać w wiadomości prywatnej, a w komentarzu pod 

postem konkursowym wpisać tylko „wysłane”. Liczymy na kreatywność i oryginalność. 

Zadania w przyszłości zostaną opublikowane na Matematyce w podstawówce.  

 

IV. Uczestnicy Konkursu 

W Konkursie „MATEMATYKA W ROLNICTWIE” mogą uczestniczyć wszyscy, którzy 

posiadają konto na portalu Facebook.  

 

V. Komisja Konkursowa 

W skład Komisji Konkursowej wchodzi rodzina 

„najlepszego rolnika na świecie” w składzie: Joanna, Adam 

i Błażej Palińscy.  

Zadaniem Komisji jest organizacja konkursu, nadzór nad 

jego przebiegiem oraz ustalanie listy laureatów i wysłanie 

nagród.  
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VI. Terminarz Konkursu 

Konkurs rozpoczyna się dnia 24.02.2019 r. i kończy 10.03.2019 r., o godzinie 23:59. 

Ogłoszenie wyników nastąpi 12.03.2019 r. 

 

VII. Laureaci 

1. Komisja Konkursowa wyłoni pięciu laureatów. Laureaci powiadomieni zostaną poprzez 

wiadomość prywatną oraz wpis na stronie internetowej oraz fanpage Matematyki                      

w podstawówce. Poprzez wiadomość ustalona zostanie forma odbioru nagrody.  

2. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu. 

 

VII. Nagrody 

1. Sponsorami nagród rzeczowych/gadżetów są anonimowi darczyńcy.  

2. Główną nagrodą dla pięciu laureatów jest wizyta w Gospodarstwie Rolnym podczas 

żniw (przejażdżka traktorem i kombajnem). 

3. Miejsce I – latarka na głowę, koszulka, czapeczka, końcówki USB, długopis, notatnik, 

łamigłówki Mosty, łamigłówki 

Głowołamacze, komplet odblaskowy. 

Miejsce II – miarka, koszulka, 

czapeczka, końcówki USB, długopis, 

notatnik, łamigłówki Mosty, 

łamigłówki Głowołamacze, komplet 

odblaskowy. 

Miejsce III, IV, V – latarka rowerowa, 

koszulka, czapeczka, smycz, długopis, 

notatnik, łamigłówki Mosty, łamigłówki Głowołamacze, komplet odblaskowy. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu udostępniony jest na stronie internetowej 

https://matematykawpodstawowce.pl/ 

2. Zgłoszenie się uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu w każdym czasie,      

o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 
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4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz 

niewyłonienia laureatów. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu 

społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za 

niniejszy Konkurs.  

6. Wszelkie pytania związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora 

poprzez wiadomość lub emailem: joanna-palinska@o2.pl  

 


