
Загальні Положення та Умови 
Українські Matific Ігри з математики 

 
Інформація про те, як долучитися та які умови для вступу. Участь у цій акції вважається для тих, хто 
приймає ці Загальні положення та умови участі. Записи повинні відповідати цим умовам, щоб вони були 
дійсними. 

 

Сайт конкурсу www.matific.com/matificgames 

Конкурс здійснюється компанією Slate Science Operations Pty Ltd, що розташована в Suite 901, 
Level 9, вулиця Кент 447, Сідней NSW 2000. 

Потенційні 
учасники 

Вхід відкритий для всіх постійних мешканців України. 
Працівники та їхні найближчі сім'ї компанії «Slate Science Operations Pty Ltd», а також 
асоційовані установи та компанії не мають права вступати. 
 
Розмір класу повинен становити мінімум 10 активних студентів. 
 
Розмір школи має становити мінімум 100 активних учнів. 
 
“Активний учень” - це учень, який має свій власний логін, реєстрацію в школі і що завершив 
одне завдання. 

Як увійти Всі існуючі користувачі Matific автоматично вступають і реєструються на конкурсі. 
 
Для входу кожен учасник, який має право на участь, повинен: 
 

1. Заповнити реєстраційну форму на  www.matific.com/matificgames 
2. Заповнити процес входу в систему, надіславши Команді Matific свою школу / списки 

класів для учнівських логінів. 
 
Всі записи повинні включати ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, 
назву школи та країну, яка має право на вступ. Обов'язок учасника - інформувати Slate 
Science, якщо їхня адреса електронної пошти або номер телефону змінюється під час 
змагального періоду. 
 

Часові Зони Конкурс проходить у всіх часових поясах України. Якщо не вказано інше, всі посилання на 
синхронізацію базуються за часом України. 

Період 
реєстрації 

Реєстрація починається між AEST 00:01 15 червня 2018 року та AEST 11.59 13 серпня 2018 
року. 

Період 
Розминки 

У період з 9 серпня 2018 року по 13 серпня 2018 року відбудеться період розминки, що 
дозволить учням, класам і школам підготуватися до підготовки до Matific Ігор. 

Період 
Змагань 

Конкурс починається в AEST 00:01 14 травня 2019 року і закінчується о 15:00 20 травня 2019 
року (NZST - 17:00, AEST - 15:00, ACST - 14:30, AWST - 13:00) 

Деталі 
Конкурсу 
 

Учні змагатимуться тільки проти інших студентів того ж року навчання. 
Заняття будуть конкурувати тільки проти інших класів протягом одного і того ж року навчання. 
Рівень року навчання відрізняється між Австралією та Новою Зеландією, але для цього 
змагання вони конкурують з відповідним рівнем року навчання для кожного, тобто дитячий 
садок AU = NZ Рік 1 
Матеріал залишає за собою право забезпечити розумну чесність для учнів, які закінчують 
свою діяльність поза їх рівнем 

http://www.matific.com/matificgames


Всі школи будуть змагатися один з одним. 

Призи Загальний призовий фонд оцінюється в $ 50,000. Існують три призові категорії, які мають 
багато секторів. Призи повинні бути присуджені: 

1. Шкільний Рівень (1, 2, 3 та Топ 10) 
2. Клас / Рівень Вчителя (1, 2, 3 та Топ 10) 
3. Учнівський Рівень (1, 2, 3 та Топ 10) 

 
Призи класу / вчителя і учня розбиті далі, щоб класи дитячого садка та учні змагалися один з 
одним, 1-й рік навчання проти 1-го року тощо. 
 

Деталі по 
Призам 

Slate Science Operations Pty Ltd не несе жодної відповідальності за будь-яку зміну вартості 
Призів, що відбуваються між датою опублікування та датою, на яку претендують Призи. 
 
Всі переможці нагороджуються, податкові наслідки можуть виникнути в результаті їх виграшу 
Призу, і вони повинні звернутися за незалежною фінансовою консультацією до прийняття їх 
Призу. 
 
Ніяка відповідальність не буде прийматись на користь Промоутера Slate Science Operations 
Pty Ltd на основі змін у датах, часі або скасуванні або інших домовленостях, які можуть 
перешкодити переможцям отримати Призову перемогу. 

Зароблені 
Зірки 

Заробіток зірок в Matific Іграх здійснюється учнями, які виконують завдання. Чим більше 
виконаних завершених завдань, тим більше зірок було запропоновано учням. 
 



Переможцями буде школа та клас з найбільшою кількістю зірок, зібраних серед 
зареєстрованих учасників. Зареєстровані учасники включають учнів, чиї реквізити були надані 
вчителем через список класів. 
 
“Заробляти зірки” означає: 
 

● На одного учня: Бали/зірки зароблені завершеними виконаними завданнями епізодів 
успішно.  

○ Кожна активність може бути зароблена максимум 5 разів, щоб отримати зірки. 
○ Учні лише заробляють зірки на змаганнях за діяльністю на своєму рівні року 

навчання. 
○ Всі заходи, що виконуються, повинні бути на учнівському «Острові Змагань». 

● На один клас: Оцінка класу обчислюється як середня оцінка всіх конкуруючих учнів у 
класі. 

● На одну школу: Оцінка школи розраховується як середня оцінка всіх конкуруючих 
класів у школі. 

 
Видалення учнів: 

● Якщо учень вилучається з класу або школи після того, як він вже завершив свою 
діяльність, їхній рейтинг зірок і позиції в середній школі буде збережено.  

 
Бонусні бали обмежені 100 для кожного класу та школи. 
"Бонусні Бали" означають:  

● Класи заробляють подвійні зірки для кожної завершеної діяльності, яку призначає 
вчитель. Зірки учнів не подвоюються. Клас отримує 5 бонусних балів за призначення 
вчителем. Це справедливо лише для перших 20 призначених завдань ТІЛЬКИ, таким 
чином клас може отримати максимум 100 бонусних балів. 

● Для кожного батьківського звіту, який буде надіслано, клас може заробити додаткові 5 
зірок. Це також слід додати до шкільних питань. Це справедливо для перших 20 звітів, 
надісланих ТІЛЬКИ. 

● Щоразу, коли вчитель переглядає розділ «Звіти» входу вчителя вперше, вони 
отримують додаткові 5 балів за свій клас. 

● Коли вчитель відкриє план уроку, клас може заробити додаткові 5 зірок. Це також слід 
додати до шкільних питань. 

● Коли вчитель шукає Зміст за допомогою вкладки “За навчальною програмою”, клас 
заробить додаткові 5 зірок. Це також слід додати до шкільних питань. 

● Коли вчитель використовує вкладку "Особиста діяльність", щоб диференціювати Зміст, 
клас заробить додаткові 5 зірок. Це також слід додати до шкільних питань. 

 

Повідомлення 
про 
Переможців 

Переможець(і), що надав усі обов'язкові реквізити і зазначив, що вони хочуть бути учасниками 
конкурсу змагань та мають найвищий середній показник у Matific, буде відібрано Matific після 
завершення змагань у Matific Іграх. 
 
Переможець(і) відображатиметься на маркетинговій заставці на Slate Science’s та 
повідомлятиметься на електронну пошту. 
 

 
 
Додаткові Деталі 
 



1. За наявності відповідного дозволу державних органів, Slate Science залишає за собою право, у 
своєму абсолютному розсуді, у будь-який час до присудження призів скасувати конкурс або змінити або 
скасувати присудження призів, включаючи, без обмежень, обставини, коли у висловлюванні Замовника 
(який він формує за своїм розсудом): 
 
a.    Переможці Конкурсу Змагань не відповідають умовам конкурсу; чи 
 
б.    Slate Science не може проводити Конкурс Змагань або присуджувати Призи з будь-якої причини, що 
не підлягає контролю. 
 
2.    Ніякої відповідальності не буде прийнято Slate Science за пізні, втрачені або неправильно введені 
записи, і всі записи вважаються отриманими в момент надходження запису до бази даних Slate 
Science, а не часу передачі учасником. Slate Science не несе відповідальності за застарілі або 
неправильні контактні дані або контактні дані, з якими учасник не може зв'язатися з ним протягом 
робочого часу у відповідні дати. 
 
3.    Slate Science залишає за собою право відмінити винагороди та / або дискваліфікувати будь-яку 
особу, яка, як визначено на власний розсуд Slate Science, порушила ці положення та умови або в 
іншому випадку вчинила незаконне чи неналежну поведінку, що може поставити під загрозу 
справедливе проведення Конкурсу. 
 
4.    Рішення Slate Science щодо проведення Конкурсу є обов'язковим і переконливим, і не буде вестися 
ніякої кореспонденції. 
 
5.    Учасники беруть участь у змаганнях на свій власний ризик. За винятком відповідальності, яка не 
може бути виключена законом, Slate Science не несе відповідальності за будь-які збитки або 
пошкодження, які зазнали (в тому числі непрямі обмеження або непрямі втрати) або за тілесні 
ушкодження, які були завдані або отримані внаслідок прийняття Призової винагороди або участь у 
конкурсі. 
 
6.    Всі записи стають власністю Slate Science і можуть бути повідомлені громадськості за допомогою 
Slate Science або використовуватися для рекламних цілей, відповідно до політики конфіденційності 
Slate Science, яка доступна на www.matific.com. Приймаючи участь у конкурсі, переможці та учасники 
погоджуються, що вони використовують своє ім'я, зображення, аудіовізуальний запис та / або 
фотографію / і без компенсації, і погоджується, що Slate Science володітиме авторськими правами на 
такі зображення, аудіовізуальні записи та фотографії. 
 
7.   Вступаючи на конкурс, учасники дають згоду на отримання бюлетеня Slate Science на адресу 
електронної пошти, подану в їхньому записі. Учасники можуть відмовитися від підписки на розсилку в 
будь-який час. 
 
8. Промоутор - Slate Science Operations Pty Ltd (ABN  36 616 332 551) Suite 901, вулиця Кент 447, 
Сідней, NSW, 2000, Австралія. 
 
Якщо Вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, напишіть нам на адресу games@matific.com  

 
 

mailto:games@matific.com

