
    

  

 

Konkurs Świąteczny 

Regulamin 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs 

Świąteczny”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą 

przy ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, posiadający numer NIP: 7770006350, 

posiadający numer REGON: 000001293, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Czynności związane z organizacją Konkursu wykonuje Studenckie Interdyscyplinarne 

Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki. 

4. Konkurs zorganizowany jest przy wsparciu finansowym Oddziału Poznańskiego Polskiego 

Towarzystwa Matematycznego. 

§ 2 

CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, rozwijanie kreatywnego i logicznego myślenia 

oraz aktywizacja do samodzielnego rozwiązywania problemów wśród uczniów szkół 

podstawowych. 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W Konkursie może uczestniczyć każdy uczeń szkoły podstawowej z klas IV-VIII. 

2. Do Konkursu można przystąpić w terminie do 15 grudnia. Termin jest ostateczny i nie 

podlega przywróceniu. 

3. W celu przystąpienia do Konkursu obowiązkowe jest przedłożenie w terminie określonym 

w ust. 2 dokumentów – formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców/opiekunów prawnych 

Uczestnika na udział Uczestnika w Konkursie oraz zgoda rodzica/opiekunów prawnych 

Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych – poprzez przesłanie skanów dokumentów 

na adres e-mail konkurs.swiateczny.uam@gmail.com Przedłożenie dokumentów z 

naruszeniem ust. 3 skutkuje nieprzystąpieniem Uczestnika do Konkursu. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za brak przedłożenia dokumentów spowodowaną awarią sieci 

internetowej oraz nieprawidłowe wypełnienie dokumentów. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, 

akceptacją i obowiązkiem przestrzegania jego postanowień przez Uczestnika, 

rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika i szkołę podstawową Uczestnika. 

§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs składa się z jednego etapu. 

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:  
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• kategoria pierwsza: klasy IV-VI; 

• kategoria druga: klasy VII-VIII. 

3. Uczestnicy w ramach obu kategorii opracowują zadanie konkursowe w formie pracy 

konkursowej, zwanej dalej Dziełem, w dowolnej formie, z wyłączeniem filmu (rysunek, 

plakat, zdjęcie, tekst itp.).  

4. Współpraca pomiędzy Uczestnikami albo pomiędzy Uczestnikami i osobami trzecimi w 

opracowaniu Dzieła jest niedopuszczalna.  

5. Uczestnicy w ramach obu kategorii opracowują jedno Dzieło.  

6. Dzieło nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób 

trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w 

tym również uczucia religijne, przedstawiających treści dyskryminujące, przemoc albo 

tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności itp.  

7. Dzieło można złożyć w terminie do 15 grudnia adres e-mail 

konkurs.swiateczny.uam@gmail.com. Termin jest ostateczny i nie podlega przywróceniu.  

§ 5 

KAPITUŁA KONKURSU 

1. Organizator wybierze członków kapituły Konkursu spośród członków Studenckiego 

Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dydaktyki Matematyki, zwanych dalej „Kapitułą”. 

2. Prace Kapituły są niejawne. 

3. Decyzje Kapituły w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od 

nich środek zaskarżenia. 

§ 6 

ZASADY OCENY DZIEŁA 

1. W grudniu 2021 r. spośród złożonych Dzieł wybrane zostaną najlepsze Dzieła, które 

otrzymają pierwsze miejsce, drugie miejsce oraz wyróżnienie w obu kategoriach. O ilości 

wyróżnień decyduje Kapituła. Ilość wyróżnień nie musi być identyczna w obu kategoriach. 

2. Kryterium wyboru Dzieła będą stanowić: 

• oryginalność Dzieła, 

• poprawność merytoryczna Dzieła, 

• estetyka Dzieła. 
3. Kapituła zastrzega sobie możliwość wyłączenia z Konkursu Dzieła niespełniającego 

wymogów Regulaminu. 

4. Dane Uczestników, którzy otrzymają pierwsze i drugie miejsce oraz wyróżnienie w obu 

kategoriach zostaną podane przez Organizatora do publicznej wiadomości poprzez 

publikację na stronach internetowych administrowanych przez Studenckie 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki 

(https://studmat.wmi.amu.edu.pl/, https://www.facebook.com/studmat, 

https://www.instagram.com/studmat_wmi/) w dniu 20 grudnia oraz Uczestnicy zostaną 

zawiadomieni o tym poprzez informację na adres e-mail podany w formularzu 

zgłoszeniowym. 

§ 7 

NAGRODY 
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1. Za otrzymanie pierwszego miejsca, drugiego miejsca oraz wyróżnienia w obu kategoriach 

każdy Uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie i nagrodę. 

2. Nagroda obejmuje: książkę, materiały promocyjne Organizatora i zestaw słodyczy. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych nagród obok wymienionych w 

zdaniu pierwszym. 

3. Nagroda nie podlega wymianie. 

4. Uczestnik, który zrezygnuje z nagrody, nie ma prawa żądania innej nagrody ani 

równowartości pieniężnej nagrody lub innej formy rekompensaty. 

5. Organizator przekaże nagrodę Uczestnikowi w terminie 14 dni od upływu terminu, o 

którym mowa w § 6 ust. 7. 

§ 8 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Złożenie Dzieła jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich 

praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania Dzieła lub jego części w celu 

promocji działań edukacyjnych Organizatora na poniższych polach eksploatacji: 

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu; 

• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym umieszczenie w Internecie. 

2. Uczestnik wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi Uczestnika składając Dzieło, 

oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Dzieła oraz że nie są one w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, a także że Dzieło nie zostało wykonane 

z naruszeniem przepisów prawa polskiego lub przepisów prawa innych państw.  

3. W przypadku Dzieła, na którym utrwalono wizerunek osobny prywatnej, Uczestnik wraz z 

rodzicami/opiekunami prawnymi Uczestnika składając Dzieło, oświadcza, że posiada 

zgodę osób, których wizerunek utrwalono i jest uprawniony do wykorzystania tegoż 

wizerunku oraz jego publicznej prezentacji w każdej formie. 

4. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw, 

odpowiada Uczestnik wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi Uczestnika. W przypadku 

wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 

określonych powyżej Uczestnik wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi Uczestnika, 

którego dotyczy powyższe roszczenie, pokryje lub zwróci koszty poniesione przez 

Organizatora w związku ze skierowaniem przeciwko Organizatorowi roszczeń 

odszkodowawczych. 

§ 9  

DANE OSOBOWE 



1. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika i 

rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika i przetwarza ww. dane osobowe jako 

administrator danych. 

2. Dane osobowe Uczestnika i rodziców prawnych/opiekunów prawnych Uczestnika będą 

przetwarzane w celu promocji, organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji 

informacji o Uczestnikach na stronie internetowej administrowanej przez Studenckie 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dydaktyki Matematyki, a także w celach 

archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), zwanym dalej RODO. 

3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), z którym można 

skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl. Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych nie udziela Uczestnikowi informacji związanych z organizacją 

Konkursu. 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Osoba, której dane osobowe przetwarza Organizator, ma prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli są błędne lub 

nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej; 

• ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Organizatorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu z udziałem Uczestnika. 

7. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestnika w sposób opierający się na 

wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzania, w tym profilowaniu. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i w sprawach wątpliwości związanych z 

interpretacją Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

§ 11 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

Załącznikami do Regulaminu są: 

• zadanie konkursowe – Załącznik nr 1; 

• formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 2; 

• zgoda rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika na udział Uczestnika w Konkursie – 

Załącznik nr 3; 
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• zgoda rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika – Załącznik nr 4. 

 

 


