Kangur Matematyczny 2021
Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do udziału w jubileuszowej, XXX
edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur Matematyczny”,
którego celem jest popularyzacja matematyki.
W Konkursie biorą udział dzieci i młodzież z całego świata. Jest on przeprowadzany
raz w roku. Dzięki swojej formie, zasięgowi, poziomowi i wypracowanej randze
znalazł stałe miejsce w kalendarzu imprez UNESCO, a od lat patronuje mu Rada
Europy.
Ogólnopolskim organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania
Wiedzy i Nauk Matematycznych przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu, któremu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki. Tę zaszczytną
funkcję powierzył Towarzystwu Główny Inicjator Konkursu - Stowarzyszenie
Kangourou Sans Frontières z siedzibą w Paryżu.
Liczymy na współpracę z Państwem i zaangażowanie w upowszechnianie idei
Konkursu, a nade wszystko na to, że w XXX edycji Konkursu nie zabraknie Państwa
uczniów.
W tym roku szkolnym koszt dla ucznia to 10 zł.
Ponadto każdy uczeń biorący udział w konkursie musi dostarczyć do koordynatora
szkolnego oświadczenie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna dotyczące
udziału w konkursie i przetwarzania danych osobowych.
Każdy uczeń, który dokonał wpłaty, otrzymuje prezent: jeden z wariantów
układanki przestrzennej w postaci breloczka.
W załączeniu mają Państwo najistotniejsze zapisy Regulaminu, które posłużą
szkolnym koordynatorom w organizacji Konkursu na terenie Państwa szkoły.

Organizator regionalny Międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”:
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku
ul. Bukowa 9
87 - 800 Włocławek
tel. 54 231 47 07

fax 54 412 20 40
e-mail: kangur_sp14@wp.pl
Zgodę Dyrektora Szkoły (do 31 stycznia 2021 r.) oraz kopię dowodu wpłaty (do 10
lutego 2021 r.) prosimy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie)
Oryginały dokumentów oraz zgody uczniów na udział w Konkursie pozostają w
dokumentacji szkoły.
Adres strony logowania dla szkół
https://www.kangur-mat.pl/szkola.php

posiadających

Adres strony dla szkół, które chcą założyć nowe konto:
https://www.kangur-mat.pl/szkola_dodaj.php

Numer konta bankowego: KDBS Włocławek
83 9550 0003 2001 0070 5598 0001
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