
 

 

 

IX POWIATOWY KONKURS 

“MATEMATYKA WOKÓŁ NAS  

w ujęciu fotograficznym ucznia” 

 

ORGANIZATOR 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni 

PATRONAT HONOROWY: 
Starosta Kłobucki 

Wójt Gminy Przystajń 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

IX Powiatowy Konkurs “Matematyka wokół nas w ujęciu fotograficznym ucznia” 

polega na wykonaniu zdjęcia dowolnego obiektu lub zagadnienia matematycznego i jego opisu. 

Wykonane zdjęcie powinno być artystycznym wyrażeniem pojęcia matematycznego, prawidłowości 

matematycznej, metaforą matematyczną lub żartem matematycznym.  

 

CEL KONKURSU: 

Głównym celem konkursu „MATEMATYKA WOKÓŁ NAS – w ujęciu fotograficznym 

ucznia” jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs 

jest skierowany do uczniów, którzy potrafią spojrzeć na „Królową Nauk” oczyma wyobraźni           

i uwiecznić swoje myśli na fotografii, a także ma na celu: 

 rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz fotograficznych; 

 rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, inspirowanie do twórczych poszukiwań 

w dziedzinie matematyki i fotografii; 

 promowanie zdolności wśród dzieci i młodzieży; 

 promowanie Gmin Powiatu Kłobuckiego; 

 aktywizację uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; 

 poszukiwanie młodych artystów; 

 możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży  

 krzewienie kultury matematycznej i propagowanie fotografii, jako kreatywnej formy 

spędzania wolnego czasu. 

 

UCZESTNICY: 
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych  powiatu kłobuckiego, 

którzy łączą zainteresowania matematyczne ze zdolnościami fotograficznymi. 

 Odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

1) dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III, 

2) dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI, 

3) dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII, 

 

 

  



ORGANIZACJA: 
Konkurs polega na nadesłaniu e-mailowym przez uczestników w terminie do 20 maja 2022 r. 

własnych zdjęć na adres e-mail:  konkursyspprzystajn@gmail.com   

z dopiskiem „MATEMATYKA WOKÓŁ  NAS -  w ujęciu fotograficznym ucznia” 

 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 samodzielnie wykonane zdjęcia, 

które nie były nigdzie  publikowane, ani nie brały udziału w innych  konkursach.  

2. Zdjęcie - praca konkursowa powinna być zapisana jako: nazwa szkoły_imię i nazwisko 

ucznia_klasa np.: SPPrzystajn_JanKowalski_klasa7.jpg 

3. Podpisaną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych należy 

zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać razem z pracą konkursową. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w celach dydaktycznych, Internecie oraz prasie.  

5. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów 

określonych w regulaminie. 

 

KRYTERIA OCENY: 
 Zgodność z tematyką, walory estetyczne, pomysłowość i oryginalność, ciekawe ujęcie          

i nawiązanie do tematu; 

Nadesłane prace będą oceniane według poszczególnych kategorii wiekowych.  

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez jury 

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

ORGANIZATOR  ZAPEWNIA: 
 dyplomy i nagrody dla zwycięzców (zostaną przesłane do szkół) 

 

PRZEBIEG KONKURSU: 
1. Przesyłanie prac konkursowych  do dnia 20 maja 2022r. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 27 maja 2022r. 

3. Powiadomienie szkół o wynikach konkursu do dnia 30 maja 2022r 

Wyniki zostaną także ogłoszone po zakończeniu Konkursu na stronie: www.spprzystajn.pl  

w terminie do 27 maja 2022r. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu 

w prasie, Internecie i katalogu w celach promocji konkursu.  

4. Wszystkie nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów. 

5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez 

autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. Uczestnik 

oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac, posiada do nich pełne prawa autorskie  

i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. 

6. Wszystkie pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w Regulaminie a związanych  

z organizacją Konkursu prosimy kierować na adres: e-mail: k.mrozek@spprzystajn.pl, lub 

a.pradela@spprzystajn.pl 

 

Informacje można będzie również znaleźć na stronie internetowej: www.spprzystajn.pl      

telefon do szkoły:  (034) 319-12-01 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

mgr Karina Mrozek, mgr Anita Pradela 
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Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją 

konkursu jest: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni, ul. Szkolna 9. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Szkoła 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni, 42-141 Przystajń, ul. Szkolna 9,  

e-mail:szkola@spprzystajn.pl 

3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach 

określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny 

przygotowanych prac, sporządzenia sprawozdania, dyplomów oraz wydania nagród 

Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych 

przepisów prawa (księgowego i podatkowego -nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku,  

w którym odbył się Konkurs), 

5. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w sprawozdaniu Komisji 

Konkursowej, zdjęciach i materiałach dokumentujących przebieg i rozstrzygnięcie 

Konkursu, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane wieczyście 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173 z póź. zm.), 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do 

żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 

Kontakt: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)Adres: Stawki 

2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

9. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym  

z odrębnych przepisów. 

10. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie.  
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

dla uczestników IX Powiatowego Konkursu  

„Matematyka wokół nas – w ujęciu fotograficznym ucznia” 

1. 

Szkoła nadsyłająca 

zgłoszenie  

nazwa szkoły: 

adres: 

telefon kontaktowy: 

adres e-mailowy: 

 

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

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

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

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

2. 

Imię i nazwisko autora 

pracy  

 

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

3. 

Tytuł zdjęcia (krótki opis co 

przedstawia zgłoszona 

praca) 

 

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

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

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

4. 

Imię i nazwisko szkolnego 

opiekuna konkursu 

 

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

5. 

Oświadczenie uczestnika, 

akceptacja regulaminu 

konkursu 

Oświadczam, że zapoznałem się z  regulaminem  IX Powiatowego Konkursu 

„Matematyka wokół nas –w ujęciu fotograficznym ucznia” i akceptuję jego 

postanowienia. Nadesłane prace konkursowe - zdjęcia zostały wykonane  przeze 

mnie  samodzielnie, nie są  plagiatem i posiadam do nich pełnię praw autorskich 

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

(Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika) 

6. 

Zgoda rodzica/ opiekuna 

prawnego (uczeń 

niepełnoletni) 

Wyrażam zgodę na opublikowanie zgłoszonej do konkursu pracy mojego dziecka 

.......................................................................................................oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, zawartych w Karcie Zgłoszenia przez Szkołę 

Podstawową w Przystajni, w celu organizacji i przeprowadzenia IX Powiatowego Konkursu 

„Matematyka wokół nas –w ujęciu fotograficznym ucznia” Wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

przez Szkołę Podstawową w Przystajni, w celach promocyjnych Konkursu przez 

Organizatorów, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej 

dotyczącą danych osobowych 

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

(Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

7. 

Adnotacja Komisji 

Konkursowej. 

 

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

 

 

 



Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu jest:  

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni, ul. Szkolna 9  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:  

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przystajni, 42-141 Przystajń, ul. Szkolna 9,  

e-mail: szkola@spprzystajn.pl  

3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych  

w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny przygotowanych prac, sporządzenia 

sprawozdania, dyplomów oraz wydania nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego  

i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs)  

5. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Komisji Konkursowej, zdjęciach  

i materiałach dokumentujących przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą 

przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173 z póź. zm.),  

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

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

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto 

przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.  

Kontakt: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

telefon: 22 860 70 86. 

9. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.  

10. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

koniecznym aby wziąć udział w Konkursie. 

 

 

 

 

      …………..…………………..…………………………………………………………… 
        Data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/rodzica/opiekuna pranego 
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