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Regulamin konkursu „Matematyczna Choinka” 

          Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Studenckie Koło Naukowe Math4You ogłaszają konkurs pod tytułem 

„Matematyczna Choinka”. 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej i Studenckie Koło Naukowe Math4You. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci szkół wyższych. 

3. Zadaniem konkursowym będzie przedstawienie pomysłu (i jego zrealizowanie, które nazwiemy projektem) na 

Matematyczną Choinkę. 

4. Projekt powinien zawierać elementy nawiązujące do szeroko rozumianej matematyki lub informatyki. 

5. Praca konkursowa może zostać zrealizowana w dowolnej formie (praca plastyczna, zdjęcie, tekst, film, utwór muzyczny 

itp.), powinna ona być jednak udokumentowana i przesłana w jednym z formatów określonych w punkcie 6. 

6. Dopuszczalne formaty przesyłanych prac to: JPG, GIF, PNG, PDF, MP3, WAV, WMA, WMV, MP4, DOC, DOCX. 

(Sugerujemy, aby nie przesyłać prac, w których rozmieszczenie treści na stronie ma znaczenie, w formatach DOC i 

DOCX.) 

7. Pracę konkursową można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. 

8. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną liczbę prac. 

9. W konkursie będą podlegały ocenie tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie zostały zgłoszone do 

innych konkursów. 

10. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania skanu uzupełnionej Karty zgłoszenia do uczestnictwa w 

konkursie „Matematyczna Choinka” oraz, w przypadku niepełnoletnich uczestników, Zgody rodzica/opiekuna prawnego,  

dołączonych do regulaminu.  

11. Projekty należy przesłać drogą mailową na adres k.mroczkowska2@student.pb.edu.pl  

Zgłoszenie powinno zawierać: 

 - skan Karty zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie „Matematyczna Choinka” oraz,                           

               w przypadku osób niepełnoletnich, Zgody rodzica/opiekuna prawnego, 

 - pracę projektową, skan lub zdjęcie pracy projektowej. 

12. Zgłoszenia należy przesłać od 20.11.2019 do 11.12.2019, do godziny 23:59. 

13. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

14. Prace oceniać będzie Jury Konkursowe, złożone z członków i opiekunów Studenckiego Koła Naukowego Math4You. 

15. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów. 

16. O wygranej laureaci zostaną poinformowani drogą mailową w ciągu 72 godzin od momentu zakończenia konkursu na 

adresy, z których przesłane zostaną zgłoszenia projektów. 

17. Najbardziej innowacyjne i najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone i zaprezentowane na Wydziale Informatyki 

Politechniki Białostockiej. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przesyłania prac. 

19. Uczestnik, zgłaszając pracę na konkurs, akceptuje regulamin konkursu i zgadza się na nieodpłatną publikację 

zgłoszonych prac po ogłoszeniu wyników. 
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Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie 
 „Matematyczna Choinka” 

 

Imię i nazwisko uczestnika  

Klasa  

Nazwa szkoły 
 
 

Adres szkoły 
 
 

Adres e-mail 
(z którego zostało wysłane zgłoszenie) 

 

 

………………………………………….   ……....………………………………………. 
         miejscowość, data      czytelny podpis uczestnika 

 

Wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka w przypadku niepełnoletniego uczestnika: 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………….. w konkursie 

„Matematyczna Choinka” organizowanego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Studenckie Koło Naukowe 

Math4You . Niniejsza zgoda obejmuje również zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka, nazwę szkoły 

w związku z ewentualną wygraną w zawodach.   

 

 

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

 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 

Wypełnia pełnoletni uczestnik:  

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia, nazwiska i nazwy szkoły w związku z ewentualną wygraną w 

konkursie.   

 

 

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

 data i czytelny podpis uczestnika   
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(zwanego dalej RODO) 

 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka,  ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana 
dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl; 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem: iod@pb.edu.pl. 

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu „Matematyczna Choinka”- na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, oraz w 

zakresie danych zwycięzców (w zakresie imienia, nazwiska, nazwy szkoły) – użytkownicy stron internetowych 

administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, ale nie 
dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym został zakończony konkurs.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje 

Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych; 

b) usunięcia danych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych; 

d) przenoszenia danych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w 

tym zakresie.  

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  Konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w konkursie.. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym 

mowa w art. 22. 

http://www.bip.pb.edu.pl/
mailto:iod@pb.edu.pl

