Regulamin Konkursu fotograficznego „Znajdź matematykę w Iławie”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Studio Nauczania MathRiders Iława przy współudziale Urzędu
Miasta Iławy.
2. Patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta Iławy.
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu miasta Iławy
i okolicznych miejscowości.
4. Cele konkursu:
1) promocja miasta i okolic Iławy,
2) promocja przedsięwzięcia Pikniku Inspiracji,
3) popularyzacja wiedzy o matematyce,
4) upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania matematyki.
5. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje teren miasta Iławy oraz okolicznych miejscowości,
a rozpoczyna się 1 lipca 2018 r.
6. Prace konkursowe można zgłaszać do dnia 7 września 2018 r.
7. Pracę konkursową stanowią łącznie trzy elementy:
1) fotografia przedstawiająca iławską przyrodę lub architekturę w powiązaniu z matematyką,
2) formularz zgłoszenia w konkursie: imię i nazwisko autora, tytuł pracy
(maksymalnie 150 znaków, w tym spacje), opis miejsca gdzie zostało zrobione zdjęcie,
opis przedstawiający związek pracy konkursowej z matematyką (maksymalnie 1500 znaków, w tym
spacje).
3) oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.
4) Każde zgłoszone zdjęcie powinno zostać opisane: imieniem i nazwiskiem
autora, tytułem wydarzenia i miejscem gdzie zostało zrobione zdjęcie.
8. Prace konkursowe mogą zostać wykorzystane do publicznej prezentacji w celach, o których
mowa w ust. 4.
9. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
1) „Przyroda” – fotografie przedstawiające przyrodnicze zakątki charakterystyczne dla iławskich
krajobrazów (zarówno w skali mirko jak i makro)
2) „Architektura” – fotografie przedstawiające piękno architektury iławskich lub okolicznych
budowli
przy czym jury będzie oceniało związek przekazanej pracy z opisem dowodzącym związku
pomiędzy przedstawionym ujęciem przyrody bądź architektury z matematycznymi prawami np.
symetrii, proporcji, geometrycznych kształtów, symboli itp.
10. Zgłoszenia prac konkursowych można dokonać bezpośrednio w placówce MathRidres
mieszczącej się w Iławie przy ul. Sobieskiego 20 B lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: ilawa@mathriders.com
11. Prace bezpośrednio składane w placówce MathRiders powinny być przekazane na nośniku
danych (CD lub DVD lub pendrive).

12. Każde zgłoszenie w formie elektronicznej powinno być opatrzone nazwą pliku o następującej
strukturze:
1) Zdjęcie powinno odnosić się do kategorii konkursu (przyroda lub architektura), zawierać imię
i nazwisko uczestnika konkursu, a także numer kolejny zgłoszonej pracy
Przykład:
Przyroda_Ilawa_Jan_Kowalski_1
Architektura_Ilawa_Jan_Kowalski_1
Architektura_Ilawa_Jan_Kowalski_2
2) Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
Przykład:
Jan_Kowalski_Ilawa_Formularz_zgloszeniowy_1
3) Oświadczenie zgody na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych
stanowiące załącznik nr 2 (obligatoryjnie) i załącznik nr 3 (dobrowolnie) do niniejszego regulaminu
Przykład:
Jan_Kowalski_Ilawa_Zgoda_Zalacznik_2
Jan_Kowalski_Ilawa_Zgoda_Zalacznik_3
przy czym poszczególne dane powinny być przedzielone znakiem podkreślenia dolnego i nie
powinny zawierać polskich znaków
13. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów udziału Uczestnika w konkursie.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w konkursie małoletnich uczestników jest możliwy wyłącznie za zgodą rodzica lub
opiekuna prawnego.
2. Warunki udziału w konkursie, które muszą zostać spełnione łącznie:
1) wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
2) nieodpłatne przeniesienie na organizatora, w dniu przekazania pracy konkursowej, wszelkich
autorskich praw majątkowych wraz z prawem decydowania o wykonywaniu autorskich praw
zależnych do przekazanej pracy konkursowej.
3. Praca konkursowa musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) być pracą własną uczestnika, wcześniej nie opublikowaną ani nie zgłoszoną do jakiegokolwiek
innego konkursu,
2) zawierać wszystkie elementy, o których mowa w § 1 ust. 7,
3) spełniać następujące wymagania techniczne:
a) format zapisu: JPEG,
b) rozmiar pliku: do 5 MB,
c) rozdzielczość minimalna: 1280 na 1024 pikseli.
4. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie sześć prac konkursowych, przy czym
maksymalnie po 3 w każdej z kategorii konkursu.

5. Dopuszczalne są wyłącznie niewielkie korekty i retusze oryginalnej fotografii, np. związane
z parametrami opisującymi jasność, kontrast, kolor.
6. Organizator ma prawo, bez konieczności poinformowania o tym uczestnika, do wykluczenia
dowolnej pracy konkursowej, jeśli:
1) nie umożliwia ona realizacji celów konkursu,
2) nie spełnia warunków określonych w regulaminie,
3) narusza ona obowiązujące przepisy lub prawa osób trzecich,
4) przedstawia jako główny temat prawnie chronione znaki towarowe lub wzory użytkowe.
7. Jeśli praca konkursowa przedstawia rozpoznawalne wizerunki osób, uczestnik zobowiązany jest:
1) uzyskać pisemne zgody tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w związku z udziałem
w konkursie; zgoda musi zawierać co najmniej następujące dane osobowe osoby, której wizerunek
jest przedmiotem zgody: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.
2) uzyskać pisemną zgodę tych osób na przetwarzanie danych osobowych, zgodną z wzorem
zawartym w załączniku do niniejszego regulaminu.
8. Na wezwanie organizatora zgody, o których mowa w ust. 7, należy przesłać lub złożyć
u organizatora.
9. Zgłaszając pracę konkursową uczestnik akceptuje oświadczenia, których wzór stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu. W wypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia uczestnik jest
zobowiązany do złożenia oświadczeń w wersji pisemnej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez uczestnika, który uzyskał
nagrodę lub wyróżnienie, dokumentu tożsamości zgodnego z danymi uczestnika zgłoszonymi
w drodze niniejszego konkursu.
11. Uczestnik, który uzyskał nagrodę lub wyróżnienie, jest zobowiązany do przekazania
organizatorowi zwycięskiej pracy konkursowej w najwyższej jakości, którą dysponuje.
12. Wycofanie pracy konkursowej jest możliwe wyłącznie podczas trwania konkursu.
13. Dane osobowe uczestników/ich rodziców lub opiekunów prawnych a także ewentualne dane
osób, których wizerunki są wykorzystywane w pracach konkursowych, pozyskiwane są wyłącznie
na potrzeby organizacji konkursu, chyba że rodzina/opiekun prawny zadecyduje inaczej.
14. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych
związanych z realizacją konkursu.
§3
WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Jury powołane przez organizatora oceni otrzymane prace konkursowe i wyłoni laureatów
konkursu.
2. Kryteria oceny prac:
1) zgodność z tematyką konkursu,
2) walory artystyczne,
3) oryginalność.

3. Jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca odrębnie w każdej z kategorii oraz przyzna wyróżnienia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień oraz
możliwość nieprzyznania wszystkich lub części nagród.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez publikację zwycięskich prac oraz imion i nazwisk
zwycięzców na następujących stronach internetowych:
1) SN MathRiders (www.mathriders.pl/ilawa),
2) Urzędu Miasta Iławy (www.ilawa.pl),
3) Pikniku Inspiracji (www.piknikinspiracji.pl).
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 14 września 2018 r.
7. Prezentacja prac, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 15 września 2018 r. Podczas Pikniku
Inspiracji.
8. W konkursie dla laureatów i wyróżnionych przewidziane zostały ufundowane przez Organizatora
Konkursu vouchery na zajęcia prowadzone w placówce MathRiders Iława (miesięczne oraz
semestralne kursy o wartości do 800 zł) oraz nagrody rzeczowe.
§4
PRAWA AUTORSKIE
1. Rodzic lub opiekun prawny przenosi na organizatora w dniu przekazania pracy konkursowej
wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawem decydowania o wykonywaniu autorskich praw
zależnych do przekazanej pracy konkursowej, zwanej dalej w niniejszym paragrafie „Utworem”,
na czas nieokreślony, w tym publiczne prezentowanie przekazanych prac.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany
w Utworze dokonywane przez organizatora bez konieczności uzyskania dalszej zgody.
3. Rodzic lub opiekun prawny:
1) oświadcza i gwarantuje, że przekazany Utwór jest wynikiem indywidualnej działalności twórczej
i nie będzie naruszać praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich,
2) jest odpowiedzialny względem organizatora za wszelkie wady prawne Utworu,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw, o których
mowa w punkcie poprzednim.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przekazując pracę na konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.
2. Organizator może wykluczyć uczestnika konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika
postanowień niniejszego regulaminu.
3. Dane kontaktowe:
1) ze strony SN MathRiders Iława: e-mail: ilawa@mathriders.com
2) ze strony Urzędu Miasta: www.ilawa.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg organizacji konkursu,
b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń,
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO
„ZNAJDŹ MATEMATYKĘ W IŁAWIE”
Wypełniony czytelnie i podpisany formularz należy wraz z fotografiami złożyć/przesłać
w/do
SN MathRidres w Iławie przy ul. Sobieskiego 20 B lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem: ilawa@mathriders.com
do dnia 07.09.2018 roku.

Imię:…………………………………………………………………….
Imię i nazwisko
uczestnika konkursu
Nazwisko:
……………………………………………………………….

Wiek
i miejscowość zamieszkania
uczestnika konkursu

Wiek:…………………………………………………………………….
Miejscowość:……………………………………………………….
…...

Imię:…………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/
opiekuna prawnego*
Nazwisko:
……………………………………………………………….

Dane kontaktowe
uczestnika/rodzica/
opiekuna prawnego
(telefon i e-mail)*

Kategoria konkursu
(Przyroda lub Architektura)

Tel.: ……………………………………………………
e-mail:
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Data i miejsce,
w którym wykonano zdjęcie
(np. lokalizacja, nazwa budynku)
……………………………………………………………………………
Opis zdjęcia (tytuł pracy)
MAX. 150 znaków ze spacjami

……………………………………………………………………………

Opis zdjęcia (związek
przekazanej pracy z opisem
dowodzącym związku pomiędzy
przedstawionym ujęciem
przyrody bądź architektury z
matematycznymi prawami np.
symetrii, proporcji,
geometrycznych kształtów,
symboli itp.)
MAX. 1500 znaków ze spacjami

……………………………………………………………………………

Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie fotografia są autorstwa mojego dziecka
i nigdzie wcześniej nie była publikowana oraz przysługują mu w stosunku do nich
autorskie prawa majątkowe
Przyjmuję pełną odpowiedzialność względem organizatora za wszelkie wady prawne
pracy konkursowej, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw.

……………………………...……………..

…………………………………………

(data i miejscowość)
(podpis)

*) niepotrzebne skreślić

Zostałem/zostałam poinformowana, że:
1. Administratorem moich/mojego dziecka danych osobowych jest Studio
Nauczania
MathRidres
w Iławie przy ul. Sobieskiego 20 B, tel. +48 506 813 361, e-mail:
ilawa@mathriders.com
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. +48 506 813 361
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Studio Nauczania MathRidres w Iławie
przy ul. Sobieskiego 20 B, na podstawie art. 6 pkt.1 lit. a) ww. rozporządzenia w
celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „ZNAJDŹ MATEMATYKĘ W IŁAWIE”,
bezterminowo.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 1 ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).

5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem umownym, brak ich
podania poskutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.
6. Przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do moich/mojego
dziecka danych
osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia
danych.
7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
………………………………………………………………
(czytelny podpis)

Załącznik nr 2

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
„ZNAJDŹ MATEMATYKĘ W IŁAWIE”
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie
Fotograficznym „Znajdź matematykę w Iławie” i oświadczam że zapoznałam
(em) się z Regulaminem Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i moich
zamieszczonych
w formularzu zgłoszeniowym przez Studio Nauczania MathRidres w Iławie przy
ul.

Sobieskiego

20 B w celu udziału w konkursie oraz opublikowania imienia, nazwiska i
informacji o laureatach konkursu w mediach oraz stronach internetowych
Organizatora i Patrona konkursu.
Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

………………………..
data i miejscowość

……………………………….…………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

Załącznik nr 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i moich
zamieszczonych
w formularzu zgłoszeniowym przez Studio Nauczania MathRidres w Iławie przy
ul.

Sobieskiego

20 B w celu otrzymania informacji związanych z ofertą zajęć edukacyjnych prowadzonych przez
Organizatora konkursu, na uczestnictwo których przewidziano vouchery przyznane przez jury.

………………………..
data i miejscowość

……………………………….…………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

