Infomacija skirta
Mokymo / ugdymo įstaigos konkurso organizatoriui

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2021“ vyks
2021 m. kovo 18 d. (ketvirtadienį) tarp 10-17 val.
nuotoliniu būdu adresu ekengura.lt
DALYVIŲ REGISTRACIJA
Šių metų konkursui dalyviai neregistruojami per mokymo / ugdymo įstaigas.
Kiekvienas dalyvis turėtų registruotis individualiai, užpildydamas formą adresu registracija.kengura.lt.
Registraciją vykdysime nuo vasario 1 d. iki kovo 3 d. (imtinai).
Dalyvių registracijos duomenis galėsite stebėti prisijungę adresu sistema.kengura.lt.
Slaptažodžio generavimui pasinaudokite šia forma sistema.kengura.lt/forgot-password.php.
DALYVIO MOKESTIS
Dalyvio mokestis visoms amžiaus grupėms – 3 eurai.
Dalyvio mokestį į žemiau pateiktą banko sąskaitą sumoka dalyvis ar jo tėvai (globėjai) iki kovo 5 d.
Itin svarbu!
- Mokėjimo paskirtyje dalyvis privalo įrašyti savo unikalų dalyvio kodą, kurį iškart gaus užpildęs
aukščiau minėtą registracijos formą adresu registracija.kengura.lt. Po sėkmingos registracijos, tame pačiame
lange jam atsivers visi nurodymai dalyvio mokesčio pervedimui. Informacija bus išsiųsta ir el. paštu.
- Organizatoriai, gavę sėkmingai sumokėtą dalyvio mokestį, per 5 darbo dienas aktyvuos dalyvio
konkurso paskyrą, esančią adresu ekengura.lt.
- Mokėjimo paskirtyje neįrašius unikalaus dalyvio kodo, dalyvio paskyra nebus aktyvuota ir todėl jis
negalės dalyvauti konkurse.
- Neteisingai pervestas dalyvio mokestis negrąžinamas.
Lietuvos matematikų draugija
Banko sąskaitos nr. LT35 7300 0101 4664 3056
Mokėjimo paskirtis Unikalus dalyvio kodas, gautas registracijos metu
KONKURSAS
Konkursas vyks kovo 18 d. dalyviui prisijungus prie savo paskyros adresu ekengura.lt.
Amžiaus grupių konkurso starto laikas šis: Nykštukas – 10.00, Mažylis – 12.00, Bičiulis – 13.00,
Kadetas – 14.00, Junioras ir Senjoras – 15.00. Konkurso trukmė 75 min. (Nykštukams – 50 min.). Visoms
amžiaus grupėms bus skiriama po 20 min. papildomo laiko užduočių atsakymų pildymui ir išsaugojimui.
Konkurso metu dalyviui prireiks išmaniojo įrenginio (kompiuterio, planšetės ar telefono),
interneto, interneto naršyklės, prisijungimo prie dalyvio paskyros duomenų ir galimybės atidaryti
PDF užduočių failą.
Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis jau nuo pirmosios dienos gali jungtis prie savo paskyros ir stebėti
jos statusą: aktyvuota (kai dalyvio mokestis sumokėtas ir susietas su dalyvio paskyra) ar neaktyvuota (kai
dalyvio mokestis dar nesumokėtas ar dar nesusietas su dalyvio paskyra). Paskyroje dalyvis iki konkurso
pradžios galės pats pataisyti savo paskyros duomenis (mokyklą, klasę, užduočių kalbą, vardą, pavardę, el.
paštą).
REZULTATAI IR APDOVANOJIMAI
Rezultatus dalyviai matys savo paskyroje, o organizatoriai adresu sistema.kengura.lt.
Geriausiųjų Lietuvos 50-tukai apdovanojami diplomais ir išskirtiniais „Kengūros“ prizais.
Geriausiųjų 10-tukai savivaldybėse apdovanojami diplomais.
Geriausieji ugdymo įstaigoje apdovanojami diplomais.
Visiems dalyviams priklausys konkurso pieštukai ir padėkos (išsiųsime jau po konkurso).
Svarbu susipažinti su konkurso bendrosiomis nuostatomis kengura.lt/bendrosios-nuostatos.html ir
privatumo politika kengura.lt/privatumas.html.
Sėkmės!

„Kengūros“ konkurso organizavimo komitetas

info@kengura.lt

