
 
 
 
 
 
 
 
 

 XXVI  KONKURS  ŁAMIGŁOWY 
 

 

 

 

          Już po raz dwudziesty szósty Społeczna Szkoła Podstawowa 

 i Społeczne Gimnazjum STO w Starachowicach zapraszają na spotkanie 

 z Łamigłową.               

        Konkurs ten ma na celu promowanie twórczego i logicznego myślenia 

wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkursowi towarzyszyć będą 

różne gry i zabawy, których celem jest wyeksponowanie twórczych możliwości 

dziecka.  

Każdy z uczestników imprezy otrzyma dyplom, pamiątkową plakietkę oraz 

słodkie upominki. Dla najlepszych zawodników (po 5 w każdej kategorii 

wiekowej) przewidujemy wartościowe nagrody, a dla drużyn puchary. 

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe  

i gimnazjalne Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz szkoły publiczne ze 

Starachowic. Dotychczasowe edycje konkursu dowiodły, że potrzebne są tego 

typu przedsięwzięcia i zabawy, które mają charakter interdyscyplinarny  

i promują kreatywność uczniów oraz twórcze, logiczne myślenie. 

 W załączeniu przesyłamy Regulamin XXVI Konkursu Łamigłowy.  
 

 

        Zapraszamy gorąco do udziału w naszej imprezie! 

 

 

 

                               Z poważaniem  

 

 
                               Dyrektor SSP STO                         Dyrektor SG STO       

                                                             

                                Dorota Glina                                       Bożena Jaskros                                                                          
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                                        REGULAMIN 

XXVI KONKURSU  ŁAMIGŁOWY 
 

1. XXVI Konkurs Łamigłowy przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych 
  i gimnazjalnych Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych   
miasta Starachowice. 

2. Warunkiem przystąpienia szkoły do Konkursu jest: 
a) pisemne zgłoszenie SZKOŁY , przesłanie do 28.02.2017 r. kopii wpłaty wpisowego  
      w wysokości 100 zł na konto organizatora. 

        b)  na przelewie należy umieścić dopisek: XXVI Konkurs Łamigłowy. 
            Wpisowe organizator przeznaczy na konkursową korespondencję  
            oraz koszty związane z organizacją finału. 
3.    XXVI Konkurs Łamigłowy odbędzie się w dwóch etapach: szkolnym i finałowym. 
4.   Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych: 
      -     Młodzicy - uczniowie klas  I – II, 
      -     Kadeci    - uczniowie klas  III – IV, 
      -     Juniorzy   - uczniowie klas V – VI, 
      -     Żacy         - uczniowie klas I – III gimnazjum 
5.  Etap szkolny odbędzie się 16.03.2017 r. o godz. 10°° w każdej ze zgłoszonych szkół  

na podstawie zadań i regulaminu etapu szkolnego przesłanych przez organizatora. Dyrektorzy szkół 
powołają szkolne komisje konkursowe nadzorujące przebieg etapu szkolnego i odpowiadające za 
wytypowanie finalistów - po dwóch w każdej kategorii wiekowej  szkoły podstawowej oraz czterech 
z gimnazjum. 

6.  Finał XXVI Konkursu Łamigłowy odbędzie się w Starachowicach w dniu 27.05.2017 r. 
     Finał wyłoni zwycięzców indywidualnych oraz zwycięską szkołę (według  
     sumy punktów zdobytych przez drużynę danej Szkoły ). Przewidujemy  
     nagrody indywidualne dla zwycięzców oraz puchary i dyplomy dla zwycięskich szkół. 
7. Szczegółowy regulamin etapu finałowego wraz z przewidywanymi imprezami  
     towarzyszącymi prześlemy po otrzymaniu imiennego wykazu finalistów 
     wytypowanych przez szkolne komisje konkursowe. 
8. Propozycje zakwaterowania i wyżywienia w czasie finału zostaną rozesłane do szkół  
    wraz z regulaminem etapu szkolnego . Koszty zakwaterowania i wyżywienia powinny 
    być uregulowane ( kopia wpłaty) przed finałem. 
9. Nauczyciele mogą nadsyłać do organizatora swoje propozycje zadań i problemów  
    o  tematyce konkursowej. Organizator zobowiązuje się przekazać wszystkie propozycje 
     komisji zadań konkursowych, która może je wykorzystać zarówno w etapie szkolnym  
     jak i finałowym . Zastrzegamy tajność autorów zadań. 
10. Organizatorzy zgłaszają dwie drużyny konkursowe. 
11. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów 
      niniejszego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
      (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). 
12. Za organizację konkursu odpowiedzialny jest  
                     dyrektor SSP STO w Starachowicach  – Dorota Glina  
                     i dyrektor SG STO w Starachowicach – Bożena Jaskros . 
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