Szanowni Państwo,
Zbliża się jubileuszowa X edycja Maksa Matematycznego. Poniżej prezentujemy prognozowane nagrody. Ostateczne
wartości, poszczególne elementy i ilości nagrodzonych będą zależeć od ogólnej liczby uczestników, jak również
wielkości poszczególnych kategorii oraz mogą zarówno wzrosnąć jak i zmaleć względem podanych. W najbliższej edycji
mamy nadzieję, że pula nagród wyniesie ponad 50 tysięcy złotych, w praktyce wyniesie około połowy wartości
wpisowego. Ostateczne wartości z podanych przedziałów będą zależne od liczby uczestników.
- W każdej z 11 kategorii zwycięzca otrzyma nagrody o wartości od 300 zł do 600 zł (w skład wartości może wejść
nagroda gotówkowa albo voucher do wykorzystania u naszych sponsorów albo kombinacja różnych nagród) oraz medal
- W każdej z 11 kategorii uczeń z II miejsca otrzyma nagrody o wartości od 200 zł - 400 zł (w skład wartości może
wejść nagroda gotówkowa albo voucher do wykorzystania u naszych sponsorów albo kombinacja różnych nagród) oraz
medal
- W każdej z 11 kategorii uczeń z III miejsca otrzyma nagrody o wartości 200 zł - 300 zł (w skład wartości może wejść
nagroda gotówkowa albo voucher do wykorzystania u naszych sponsorów albo kombinacja różnych nagród) oraz medal
- W każdej z 11 kategorii uczeń z IV i V miejsca otrzyma nagrody o wartości 50 zł - 100 zł (voucher do wykorzystania u
naszych sponsorów)
- Dalsze miejsca będą nagradzane zgodnie z możliwościami organizatora oraz proporcjonalnie względem liczby
uczestników w danej kategorii
- Wśród nagród znajdą się nagrody pieniężne, vouchery do wykorzystania w sklepach, opcjonalnie nagrody rzeczowe
- Najlepszy nienagrodzony uczeń z danej szkoły (w której było minimum 5 uczestników) otrzyma czasopismo Logi-Mix
z wydawnictwa LOGI (http://www.wydawnictwologi.pl)
W każdej szkole 1 uczeń zostanie nagrodzony darmowym udziałem w kolejnym naszym konkursie
matematycznym. Decyduje najwyższe miejsce w kraju spośród uczestników danej szkoły.
- Do każdej szkoły, w której weźmie udział minimum 5 uczestników zostaną wysłane papierowe dyplomy oraz
certyfikaty dla nauczycieli (jest to dodatkowa nagroda, nie przewidziana w regulaminie, gdyż konkurs przewiduje tylko
wersje elektroniczne dyplomów).
- Do szkół, w których wystartuje co najmniej 30 uczestników wyślemy także medale za popularyzowanie matematyki
- W specjalnej kategorii N – przeznaczonej dla nauczycieli, nagrodzimy 10 pierwszych miejsc, zwycięzca otrzyma
150 zł nagrody pieniężnej oraz 15 darmowych uczestnictw w XI edycji konkursu, drugie miejsce otrzyma 100 zł oraz 10
darmowych uczestnictw w kolejnej edycji, trzecie miejsce 50zł oraz 5 darmowych uczestnictw, pozostali laureaci
otrzymają po 5 darmowych uczestnictw, łączna pula nagród w tej kategorii wyniesie około 1000 zł
Zrobimy wszystko co w naszej mocy by pula nagród była jak największa oraz by rosła wraz z kolejnymi edycjami.
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