
Matematyczny Konkurs Fotograficzny
„Niezwykła Matematyka”

REGULAMIN

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Matematycznego Konkursu Fotograficznego „Niezwykła Matematyka” zwanego
dalej Konkursem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza w Bochni.

2.  Konkurs  ma  na  celu  promowanie  matematyki  wśród  jak  największej  liczby  uczniów  oraz
zwrócenie uwagi na otaczający nas świat przez pryzmat Królowej Nauk.

3.  Nadesłanie  prac  na  konkurs  oznacza  akceptację  jego  regulaminu  wraz  z  formularzem
zgłoszeniowym i oświadczeniami.

4. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik/Opiekunowie prawni Uczestnika wyraża/wyrażają zgodę
na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla celów administratora danych oraz ma/
mają prawo wglądu do nich i do ich modyfikacji.

5.  Konkurs rozpoczyna się z dniem 2 grudnia 2019 r. i trwa do 21 lutego 2020r. Podsumowanie
konkursu wraz z ogłoszeniem i nagrodzeniem jego laureatów odbędzie się 13 marca 2020 r.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny

6. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie

II Uczestnicy. Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej z klasy siódmej lub ósmej oraz
uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni

2. Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie grupy wiekowe :
I grupa – uczniowie szkół podstawowych
II grupa – uczniowie I LO w Bochni

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie, wywołane w formacie
15x21.

4. Do każdej fotografii uczestnik dołącza tytuł matematyczny.

4.  Przy  obróbce  zdjęć  konkursowych  dopuszcza  się  zastosowanie  korekty  tonacji,  kontrastu,
konwersje do czerni-bieli, kadrowanie. 

5.  Zgłaszanie  prac  następuje  poprzez  przesłanie  ich  wraz  z  wypełnionym  formularzem
i oświadczeniami  (załącznik)  na  adres  organizatora  lub  dostarczenie  ich  wraz  z  wypełnionym
formularzem i oświadczeniami do siedziby organizatora do dnia 21 lutego 2020r.

6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie tylko te prace konkursowe, które do dnia ogłoszenia
wyników konkursu nie były nigdzie publikowane i udostępniane w jakiejkolwiek formie i nie brały
udziału w żadnym konkursie.



7.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikacji  prac,  które  nie  spełniają  wymogów
określonych w regulaminie

8.Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy konkursowej
oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste. 

9.  Uczestnik  przystępując  do  konkursu  oświadcza,  że  osobom  trzecim  nie  przysługują  prawa
i roszczenia  do  pracy  konkursowej  zgłoszonej  przez  uczestnika  oraz,  że  zgłoszona  praca
konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

10.  Uczestnik  przystępując  do  konkursu  oświadcza,  że  ma  zgodę  osób,  których  wizerunek
utrwalono na pracy konkursowej na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykonanie
i wykorzystanie ich wizerunku za pomocą wszystkich możliwych środków przekazu we wszystkich
działaniach Organizatora.

11.  Uczestnik konkursu ponosi  pełną  i  wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych
informacji w zakresie uregulowanych regulaminem konkursu oraz złożonych oświadczeń.

III Postanowienia końcowe

1. Spośród uczestników konkursu jury wyłoni laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione.

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.

3.  Fotografie  wykonane  przez  laureatów  wyróżnionych  w  konkursie  zostaną  opublikowane  na
stronie internetowej oraz Facebooku Organizatora  z podaniem autora pracy i szkoły.

4.  Laureaci  i  osoby  wyróżnione  zostaną  powiadomieni  drogą  e-mailową  o  wyniku  konkursu
i zaproszeni na uroczyste podsumowanie.

5.  Wszelkie  pytania  i  uwagi  można  kierować  na  adres  koordynatora  konkursu:
aleksandra.rachwal@1lo.bochnia.pl

6. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im.
Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, pl. Ks. A. Czaplińskiego 1, 32-700 Bochnia.



Załącznik

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwisko i imię uczestnika konkursu ……………………………………………………….

Szkoła ………………………………………………………………………………………….

klasa ……………………………………………………………………………………………

kontakt mailowy ……………………………………………………………………………….

opiekun merytoryczny ( nauczyciel matematyki)

………………………………………………………………………..

Ja niżej podpisany 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………
w Matematycznym Konkursie Fotograficznym „Niezwykła Matematyka”, którego organizatorem
jest  I  Liceum Ogólnokształcące  im.  Króla  Kazimierza  Wielkiego  w Bochni  i  oświadczam,  że
zapoznałem  się  z  regulaminem  konkursu  dostępnym  na  stronie  internetowej  organizatora
(https://1lo.bochnia.pl/index.php/dzialalnosc/konkursy/konkurs-matematyczny/3611-
matematyczny-konkurs-fotograficzny ) i akceptuję jego postanowienia.

2.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  celów  związanych  z  realizacją
Matematycznego  Konkursu  Fotograficznego  „Niezwykła  Matematyka”  (Na  podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)

3. Oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości, że

a) dane  będą  przetwarzane  przez  organizatorów konkursu  w  zakresie  niezbędnym do jego

realizacji

b) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu,a po tym okresie

dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

c) podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie 

d) mam prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ich usunięcia

e) administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza

Wielkiego w Bochni

Inspektor  ochrony danych   pełni  dyżur  w godzinach  od 7.00.  do  15.00 w sekretariacie  szkoły

w siedzibie Administratora danych.  Kontakt z inspektorem danych osobowych:  listowny na adres

administratora, telefoniczny: 14 611 50 62, e-mail: iod@1lo.bochnia.pl,

…………………………………… …………………………………..
miejscowość i data podpis opiekuna prawnego/ 

pełnoletniego uczestnika



Do konkursu zgłaszam prace:

Tytuł pracy

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że

1.  jestem  autorem  nadesłanej  pracy  konkursowej  oraz  przysługują  mi  wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste,

2.  osobom trzecim nie przysługują prawa i  roszczenia do pracy konkursowej zgłoszonej
przeze mnie oraz, że zgłoszona praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr
osobistych osób trzecich,

3. mam zgodę osób, których wizerunek utrwaliłem na pracy konkursowej na nieodpłatne,
nieograniczone  czasowo  i  terytorialnie  wykonanie  i  wykorzystanie  ich  wizerunku  za
pomocą wszystkich możliwych środków przekazu we wszystkich działaniach Organizatora,

4.  moje  prace  do  dnia  ogłoszenia  wyników  konkursu  nie  były  nigdzie  publikowane
i udostępniane w jakiejkolwiek formie i nie brały udziału w żadnym konkursie.

…………………………………… …………………………………..
miejscowość i data podpis uczestnika konkursu


