
Regulamin Konkursu „Matematyka  

wokół nas” 

  

I. Przepisy ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest: 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy ul. Ogrodowa 20, 39-200 

Dębica 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu 

dębickiego. 

  

II. Przepisy dotyczące prac: 

1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu i przesłaniu zdjęć przedstawiających pojęcie 

matematyczne widziane w rzeczywistości wokół nas. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie przedstawiające w ciekawy 

sposób zagadnienie związane z matematyką  

3. Każde zdjęci musi zawierać tytuł i krótki opis ( jedno zdanie) 

4. Ocenie będą podlegać: 

a) zgodność z tematem, 

b) dobra jakość zdjęć i właściwa kompozycja, 

c) kreatywny opis , tytuł 

5. Przy obróbce zdjęć dopuszcza się zastosowanie niewielkiej korekty tonacji, kontrastu, 

konwersje do czerni- bieli, kadrowanie oraz drobny retusz 

6. Zdjęcia powinny być wydrukowane ( wywołane). Format zdjęcia 20 x 30 cm  

( lub format A4) 

 

7. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić warunki: 

a) Dostarczyć  zdjęcie w dniu konkursu 

b)  dostarczyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz zgodę na 

nieodpłatne ich wykorzystanie i na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie  

z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie powinno zostać podpisane 

odręcznie przez pełnoletniego uczestnika oraz rodzica osoby niepełnoletniej 

Prace bez oświadczenia nie będą oceniane. 

c) Każde zdjęcie powinno zawierać imię i nazwisko autora, nazwę i nr szkoły, 

mailto:dziennikarski@onet.pl


miejscowość, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela). 

  

III. Terminarz i przebieg konkursu 

1. Prace należy dostarczyć do ZSE w Dębicy w terminie od 12 marca 2023r. do 14 kwietnia  

2023 r. 

2. Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora. 

3.Uroczyste rozstrzygnięcie:  20 kwietnia 2022 r. godz. 12.00 w Zespole Szkół 

Ekonomicznych, ul. Ogrodowa 20. 

 

IV. Nagrody  

 Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne  nagrody. 

 

V. Uwagi końcowe 

1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu.  

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania 

prezentacji przez Organizatora, a wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę 

na ich publiczne udostępnienie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii 

zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i 

wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

4. Organizator oświadcza, że nadesłane na Konkurs zdjęcia nie będą wykorzystywane do celów 

komercyjnych sprzecznych z ideą Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 

zawartych w zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prace 

o niskiej jakości technicznej, w złym formacie lub złej rozdzielczości zdjęć oraz takich, które 

nie spełniają kryterium tematycznego. 

7. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu lub formy rozstrzygnięcia konkursu 

 o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailowa oraz za pośrednictwem strony 

internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych.  

7. Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 



 

Oświadczenie 

Oświadczam, że jestem autorem  zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie. Jednocześnie 

oświadczam, że prawa osób, które znalazły się na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają 

zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je przedstawiających również do celów reklamowych 

Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których 

przedmiotem byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować 

przeciwko Organizatorowi Konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

przyniesionych przeze mnie prac przez Organizatora Konkursu w dowolnym czasie i formie, do 

zamieszczania ich w Internecie i w mediach. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin 

Konkursu „Matematyka na co dzień”, z którym się zapoznałam/em oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji i przebiegu 

Konkursu. Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu rozstrzygnięcia w mediach 

oraz na publikacje moich danych osobowych jeśli znajdę się na liście osób nagrodzonych. 

………………………...…………………………………                                                                           

(podpis uczestnika) 

                        ……………………………………………………………..………….. 

                                            (podpis rodzica/ opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika ) 


