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Regulamin konkursu 

1) Tarnowski Turniej Matematyczny (w skrócie TTM) jest konkursem adresowanym do 

młodzieży szkół średnich na terenie Polski.  

2) Organizatorem TTM jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (w skrócie PWSZ) 

w Tarnowie.  

3) Patronat nad TTM w danym roku szkolnym może objąć osoba fizyczna lub prawna 

zaaprobowana przez Rektora PWSZ w Tarnowie.  

4) TTM składa się z dwóch etapów:  

a) zawodów szkolnych,  

b) zawodów finałowych.  

5) Rektor PWSZ w Tarnowie na wniosek Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 

ogłasza Zarządzeniem kolejną edycję TTM i powołuje co najmniej sześcioosobowe Jury 

TTM.  

6) Jury konkursu  

a) ustala terminarz TTM,  

b) przygotowuje zadania konkursowe na oba etapy konkursu,  

c) ogłasza listę finalistów konkursu,  

d) przeprowadza etap finałowy zawodów,  

e) ogłasza listę laureatów konkursu.  

7) W etapie szkolnym zawodów mogą brać udział wszyscy uczniowie danej szkoły średniej. 

Do etapu zawodów finałowych zostanie zakwalifikowanych w sumie około 25 uczniów 

w danym roku szkolnym na podstawie wyników uzyskanych przez nich na etapie szkolnym 

konkursu.  

8) Szkoła, której uczniowie pragną wziąć udział w TTM, przesyła zgłoszenie udziału 

w konkursie (na załączonym formularzu), podając:  

 nazwę szkoły i jej adres, 

 dane kontaktowe co najmniej dwóch nauczycieli matematyki, którzy pracują w danej 

szkole, delegowanych przez dyrektora szkoły do przeprowadzenia etapu szkolnego 

konkursu.  

Wskazani przez dyrektora nauczyciele stają się równocześnie członkami szkolnej komisji 

konkursowej (w razie potrzeby skład szkolnej komisji może ulec zwiększeniu). 

9) Etap zawodów szkolnych organizowany jest na terenie szkoły, której uczniowie zgłaszają 

udział w konkursie zgodnie z terminarzem konkursu i polega na samodzielnym 

rozwiązywaniu zestawu zadań otwartych w określonym czasie. Zawody te przeprowadza się 

w tym samym dniu we wszystkich szkołach.  
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10) Po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu szkoła przesyła wyniki wszystkich uczniów 

biorących udział w zawodach oraz ocenione prace pisemne uczniów, którzy uzyskali 3 

najwyższe różne wyniki w etapie szkolnym zawodów na adres PWSZ w Tarnowie. 

Pozostałe prace pozostają w archiwum szkolnym, aż do zakończenia zawodów. Po 

otrzymaniu wyników etapu szkolnego oraz nadesłanych prac Jury TTM dokonuje ich 

weryfikacji oraz ustala listę finalistów TTM.  

11) Etap finałowy TTM odbywa się w PWSZ w Tarnowie zgodnie z terminarzem konkursu.  

12) Uczestnicy etapu finałowego konkursu oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są do 

przestrzegania wymogów związanych z przebywaniem na terenie uczelni. 

13) Uczestnicy etapu finałowego konkursu otrzymują dyplom informujący o udziale w TTM 

oraz o wyniku uzyskanym w trakcie etapu finałowego.  

14) Jury ogłasza listę laureatów TTM wyłonionych spośród uczestników, którzy uzyskali 

najwyższą liczbę punktów w trakcie etapu finałowego.  

15) Laureaci TTM otrzymują dyplom laureata konkursu oraz nagrody ufundowane przez 

instytucje, które obejmują konkurs patronatem w danym roku szkolnym.  

16) Organizator konkursu nie obciąża uczestników konkursu opłatami związanymi z organizacją 

konkursu i nie wypłaca wynagrodzenia nauczycielom delegowanym przez dyrektorów szkół 

do przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu. Uczestnicy etapu finałowego przyjeżdżają 

do PWSZ w Tarnowie na koszt własny.  

17) Uczestnictwo w TTM oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a w szczególności zgodę 

na publikację danych osobowych związanych z uzyskanym przez uczestnika wynikiem.  

18) Informacje o przebiegu konkursu ogłaszane są na stronie internetowej PWSZ w Tarnowie.  

19) W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego organizator konkursu 

zastrzega sobie prawo, w uzasadnionym przypadku, do wprowadzenia zmian w przebiegu 

konkursu. 

20) Dodatkowych informacji o konkursie  udziela  

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Matematyki  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  

ul. Mickiewicza 8  

33-100 Tarnów  

tel. 014 63 16 531  

e-mail: imp@pwsztar.edu.pl  


