Съюз на математиците в България
секция - гр. Пловдив



Турнир по математика “Румен Грозданов” за ученици от ІІ до VІІ клас –
900ч -1130ч в МГ - 11 март 2017 г.

 Резултатите от турнира ще бъдат обявени на сайта на МГ –
15 март 2017 г. след 1630 часа
 Класиралите се на призови места ученици на ТМ “ Румен Грозданов”
ще бъдат наградени - 16 март 2017 г. от 1200ч -1400ч в дирекцията на
МГ.

Училищно настоятелство „Архимед”
при Математическа гимназия
“Академик Кирил Попов”- гр. Пловдив

ОБЯВЯВАТ
ПРАЗНИК
НА МАТЕМАТИКАТА
ПЛОВДИВ – 11 март 2017 г.

ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА
“ РУМЕН ГРОЗДАНОВ”
за ученици от ІІ до VІІ клас – 11 март 2017 г.
Състезанието за ІІ – ІІІ

клас се състои от 20 тестови задачи за 90

минути.
Състезанието за ІV клас се състои от 17 задачи за 120 минути.
Състезанието за V – VІ клас се състои от 20 тестови задачи за 90 минути.
За учениците от VІІ клас състезанието е под формата на националното
външно оценяване. Време за работа: първи модул – 60 мин.;
втори модул – 90 минути.
Регистрация за участие (за учениците от ІІ до VІІ клас) от 01. до 10.IIІ.
2017г.: http://sors.omg-bg.com .
Заплащане такса за участие при домакина на гимназията от 01.IIІ. до
10.IIІ.2017г. от 8:30 ч. до 16:30 ч.
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
За да бъдат обработвани и обявени публично резултатите от състезанието,
което е вид обработване на лични данни, трябва да бъде дадено изричното
информирано съгласие на учениците или на техни законни представители,
съгласно разпоредбата на чл. 4, ал.1, т. 2 от ЗЗЛД.
Изразяването на съгласие става чрез писмена декларация (по образец),
подписана от учениците (навършили 18 г.) или от законните им представители
(родители, осиновители, настойници или попечители), във връзка с обработването
на техните лични данни.
По-долу е публикуван образец на декларация за информирано съгласие,
на която следва да бъдат попълнени всички реквизити.
Декларацията следва да се представи в деня на състезанието – 11 март
2017 год.
Учениците, които не предоставят декларация не участват в класирането.
За информация тел.:032/64 30 93

