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Regulamin Konkursu na plakat „Matematyka i Ja”  
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Organizatorem konkursu na plakat „Matematyka i Ja” 
1. ” zwanego dalej Konkursem jest Koło Naukowe Laboratorium "Matematyczne" Paradoks z siedzibą na 

Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, zwany dalej Organizatorem.  
2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Zielonogórska Noc Matematyki na UZ” finansowanego ze 

środków dotacji przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem na działalność kół naukowych studentów i 
doktorantów zarejestrowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy 
Miastem Zielona Góra a Uniwersytetem Zielonogórskim Nr DG-DP-II.032.12.2016. 

3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o matematyce oraz upowszechnianie korzyści płynących z 
zastosowań matematyki. 

4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora według zasad określonych niniejszym regulaminem opublikowanym 
na  stronie http://www.lmp.wmie.uz.zgora.pl/ 

5. Konkurs rozpoczyna się 14 listopada 2016 roku i trwać będzie do dnia 27 listopada 2016 r. 
6.  

  §2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1.   W Konkursie wziąć udział może każdy uczeń szkoły podstawowej z Zielonej Góry i okolic. 
 

§3 ZASADY KONKURSU 

1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A4, który będzie w 
ciekawy i inspirujący sposób przedstawiać wpływ matematyki na życie człowieka otaczającym nas świecie. 

2. Organizator nie określa techniki wykonania plakatu.  
3. Autorem plakatu może być tylko jedna osoba. 

4.  Plakat powinien być przygotowany na papierze w formacie A4. Jego kopia elektroniczna (w przypadku prac 
niewykonywanych na komputerze skan pracy) powinna być zapisana na dysku CD w postaci pliku w jednym z 
formatów: JPG, BMP, GIF lub PNG o rozdzielczości minimum  4960 pikseli na 3500 pikseli (300 dpi). 

5. Uczestnik Konkursu przesyła plakat z dołączoną wersją elektroniczną oraz formularz zgłoszeniowy autora plakatu 
(nazwisko i imię, nazwa szkoły, adres szkoły, adres email, numer telefonu komórkowego) tylko i wyłącznie na 
adres: Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Szafrana 4a, pok. 414, 65-516 Zielona Góra, pocztą tradycyjną 
(przesyłka priorytetowa polecona) z dopiskiem na kopercie Konkurs na plakat „Matematyka i Ja ” lub dostarcza 
przesyłkę osobiście do siedziby Organizatora w terminie do  
27 listopada 2016 roku  

6. Prace, które wpłyną do Organizatora po 27 listopada 2016 roku nie będą rozpatrywane w Konkursie. 

7. Organizator nie zwraca autorom nadesłanych prac. 
8. Udział w Konkursie jest jednoczesne z wyrażeniem zgody na: 

8.1. Użycie plakatu do celów promocyjnych Organizatora, w szczególności umieszczenie go na jego stronach 
internetowych. 

8.2. Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika podanych w formularzu konkursowym na 
potrzeby procesu rekrutacji związanego z Konkursem. 

9. Praca zgłoszona do Konkursu musi w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika Konkursu, nie może 
stanowić plagiatu, być kopią innych prac lub ich fragmentów, lub być w jakikolwiek sposób obciążona prawami na 
rzecz osób trzecich. 

10. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora, która wybierze prace 
nominowane do nagrody. Nominowane prace zostaną opublikowane na stronach serwisu internetowego 
Organizatora oraz zostaną wystawione w siedzibie Organizatora.  

11. Komisja ustali kategorie nagród, a następnie podejmie decyzję o wynikach Konkursu i poda do wiadomości listę 
Laureatów. Decyzja komisji jest ostateczna. 

12. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród Laureatom będzie miało miejsce czasie podsumowania 
realizacji projektu pt. „Zielonogórska Noc Matematyki na UZ. Laureaci będą powiadomieni e-mailowo o 
dokładnym terminie uroczystości. 

 
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady zawarte w Regulaminie Konkursu i 
jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby Organizatora w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach 
prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do 
swoich danych osobowych i ich poprawiania. 


