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XI POWIATOWY TURNIEJ  

SUDOKU 
8 stycznia 2020 r.  

 
Organizatorzy: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

 

Autorki zadań konkursowych: 

 Pani Halina Gwiździel - Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie  

 Pani Mariola Dutkowska - Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej 

 

 

I. CEL TURNIEJU: 

 propagowanie łamigłówek logicznych, 

 zachęcanie do aktywności umysłowej, 

 rozpowszechnianie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 
  

II. TERMIN: 8 stycznia  2020 r.  

 

III. MIEJSCE: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56 

 

REGULAMIN  

1. Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych:  

 klasy I-III godz. 9:00  

 klasy IV-VI godz. 10.00 

 klasy VII-VIII godz.11.00 

2. W turnieju może wziąć udział do 2  reprezentantów ze szkoły w każdej kategorii wiekowej.  

3. Zgłoszenia należy przesłać do 3 stycznia 2020 r. drogą elektroniczną na adres: pceik@pceik.pl  

na dołączonej Karcie Zgłoszeniowej. 

4. Każdy uczestnik otrzymuje kartę z łamigłówkami SUDOKU. O zwycięstwie decyduje ilość 

zdobytych punktów i czas wypełniania karty.  

 

IV. ZASADY OCENIANIA: 

1. Uczeń zdobywa maksymalną liczbę punktów - za poprawnie wypełniony diagram. 

2. Część całkowitą z 50% punktów - za diagram wypełniony prawidłowo co najmniej w połowie. 

3. 0 punktów - za diagram pusty lub z co najmniej jedną źle wpisaną cyfrą. 

4. W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów liczy się czas oddania pracy. 
 

V. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone  16 czerwca 2020 r. 

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2020.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

mailto:PCEiK@pceik.pl
http://www.pceik.pl/


2. Zasady regulujące  przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów 

przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl  

w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy . 

3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.  

4. W załączniku:   

 Karta zgłoszeniowa 

 Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczących RODO 
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