
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu 

 Matematyczno-Literackiego 

„Lem w geometrii” 

 

Konkurs przygotowany z okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema. 

 

I. Organizator 

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, 

pl. Warszawski 6. 

 

II. Koordynatorzy konkursu 

inż. Magdalena Udała Grabowska – nauczyciel matematyki w SP 36 w Zabrzu 

mgr Aleksandra Lisowska – nauczyciel bibliotekarz w SP 36 w Zabrzu 

 

III. Charakter i cele konkursu 

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, gdyż obejmuje swoim zakresem tematycznym dwa 

przedmioty: j. polski oraz matematykę. 

Cele: 

 popularyzacja matematyki, 

 pogłębianie wiedzy z zakresu geometrii, 

 rozwijanie kreatywności i nieszablonowego myślenia, 

 popularyzacja twórczości Stanisława Lema, 

 propagowanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród młodzieży w wieku szkolnym, 

 kształcenie umiejętności manualnych, zasad estetyki oraz  odpowiedniego doboru 

materiałów, 

 rozwijanie umiejętności prezentowania własnych interpretacji i wyobrażeń przy 

użyciu figur geometrycznych. 

 

IV. Adresaci konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z terenu 

województwa śląskiego. 

 



V. Przedmiot konkursu 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formie płaskiej przy 

wykorzystaniu jedynie figur geometrycznych. Praca ma nawiązywać treścią do wybranego 

utworu Stanisława Lema. Praca powinna być wykonana w formacie A3. Na odwrocie pracy 

konkursowej należy umieścić metryczkę, która stanowi załącznik nr 1. 

 

VI. Zasady konkursu 

1. Praca konkursowa nie może być już wcześniej publikowana, nie może również być 

wysłana na równolegle organizowany konkurs. Każdy uczestnik może przedstawić 

jedną pracę plastyczną. Nadesłane prace nie mogą stanowić pracy grupowej. 

2. Jedna szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac. Szkoły biorące udział 

w konkursie mogą we własnym zakresie zorganizować etap szkolny konkursu.  

3. Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa jest wynikiem jego twórczości. 

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w całości obciąża uczestnika 

konkursu. 

4. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być 

wolna od wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich 

i nie może być zabroniona przez prawo, nie może naruszać prywatności i godności 

innych osób, nie może prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie może 

mieć na celu obrazy uczuć i symboli religijnych, ani nie może zawierać treści 

powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem majątkowych 

praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia dla twórcy oraz 

z wyrażeniem zgody na ich publikację w dowolnej formie bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych. 

6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Nadesłane prace przechodzą na własność 

Organizatora. 



7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną 

publikację w dowolnej formie (wraz z danymi osobowymi tj. imieniem i nazwiskiem 

autora). 

8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział 

w konkursie oraz oznacza  akceptację  i zobowiązanie do przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

9. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, 

adres e-mail, szkoła) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz 

archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu. 

10. Prace konkursowe wraz oryginałami podpisanych zgód i oświadczeń (załącznik nr 2) 

należy przesłać pocztą tradycyjną na adres organizatora: 

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu 

pl. Warszawski 6 

41-806 Zabrze 

z dopiskiem: „Lem w geometrii” 

Wszystkie pracy muszą być opisane zgodnie z załączonym wzorem. Prace nie 

podpisane będą dyskwalifikowane. 

11. Konkurs trwa od września do grudnia 2021 r. Prace należy nadesłać na 

wskazany adres Organizatora do dn. 31 października 2021 roku (decyduje data 

stempla pocztowego). 

12. Laureaci konkursu zostaną powiadomienie drogą elektroniczną. Lista laureatów 

konkursu zostanie również opublikowana na stronie internetowej Organizatora: 

http://www.sp36.zabrze.pl. 

13. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Opiekunowie laureatów otrzymają 

podziękowania drogą elektroniczną do samodzielnego wydruku.  

14. Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania dyplomów i nagród pocztą 

tradycyjną bez organizacji uroczystego wręczenia nagród.  

http://www.sp36.zabrze.pl/


VII. Komisja konkursowa i ocena prac 

1. Komisję konkursową stanowią koordynatorzy konkursu. 

2. Do zadań Komisji należy: kwalifikowanie nadesłanych prac, ich ocena oraz 

wyłonienie zwycięzców i wyróżnionych. 

3. Wytwory plastyczne oceniane będą pod względem zgodności z tematem, kreatywności 

w realizacji temat oraz estetyki wykonania 

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy 

Konkursu. Decyzje podjęte przez Organizatorów są ostateczne i nie przysługuje do 

nich odwołanie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia lasowo 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

5. Informacji dot. Konkursu udzielają: 

Magdalena Udała-Grabowska: m.grabowska@sp36.zabrze.pl 

Aleksandra Lisowska: a.lisowska@sp36.zabrze.pl 

  

IX. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest 

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima z siedzibą w Zabrzu, 

Plac Warszawski 6, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły mgr Krystynę 

Wiśniewską, tel.: 32 27189 59. 

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego poprawność 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 

edyta@informatics.jaworzno.pl. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, 

czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle 

określonym celu, wskazanym poniżej. 

4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału 

w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji 

konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji związanej 

mailto:m.grabowska@sp36.zabrze.pl
mailto:a.lisowska@sp36.zabrze.pl


z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą 

przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem 

danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. 

6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych 

osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia 

danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod 

adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

profilowane.   

 

*RODO – Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  



Załącznik nr 1 

Metryczka do naklejenia na odwrocie pracy konkursowej. Proszę wypełnić komputerowo lub 

pismem drukowanym. 

 

Imię i nazwisko autora  

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

nr telefonu do szkoły  

adres e-mail do szkoły  

Imię i nazwisko opiekuna  

Nazwa pracy 

konkursowej 

 

Tytuł utworu Stanisława 

Lema, który był inspiracją  

 

 
  



Załącznik nr 2 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
1
 na udział mojego dziecka (wpisać 

imię i nazwisko dziecka) 

 

……………………………………………………………………………... 

w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Literackim „Lem w geometrii” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 36 im. Juliana Tuwima 

w Zabrzu. 

 

2. Znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu oraz zostałem 

zapoznany z obowiązkiem informacyjnym*. 

 

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
1
 na umieszczenie danych tj. imienia 

i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej Organizatora oraz we 

wszystkich materiałach pokonkursowych.  

 

Powyższe zgody są dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w konkursie 

i w każdej chwili mogą zostać odwołane w formie pisemnej. 

 

 

 

…………………………….                                ………………………………… 
                     (miejscowość i data)                                                                               (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 
1
 Niepotrzebne skreślić. 

 

* Obowiązek informacyjny wynikający z artykuły 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono 

w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest w wersji papierowej w siedzibie 

organizatora oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora: 

http://www.sp36.zabrze.pl. 

 


