
Regulamin Konkursu Matematycznego 2016 

MATEMATYCZNY ŚWIAT. Matematyka w … przyrodzie 

 

1. Organizatorem Konkursu Matematycznego MATEMATYCZNY ŚWIAT. Matematyka w … przyrodzie 

jest Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej, zwane dalej 

Organizatorem. 

 

2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – komiksu na temat Matematyka w … 

przyrodzie. 

 

3. Technika wykonania prac jest dowolna, oprócz grafiki komputerowej. 

 

4. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wcześniej niepublikowane w wersji drukowanej, nie 

zamieszczone w Internecie i nie zgłoszone w innych konkursach. W komiksie nie mogą występować 

bohaterowie stworzeni przez innych autorów, ani bohaterowie występujący wcześniej w innych 

komiksach publikowanych drukiem lub w Internecie. 

 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie gimnazjów z regionu województwa 

pomorskiego. 

 

6. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby indywidualne lub maksymalnie 3-osobowe zespoły 

uczestników występujących wspólnie. 

 

7. Każdy uczestnik lub zespół uczestników występujących wspólnie może złożyć tylko jedną pracę 

konkursową. 

 

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie najbliższej rodziny pracownika Politechniki 

Gdańskiej. 

 

9. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki: 

A. praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestników; 

B. praca musi składać się z tylko jednej zamkniętej historii; 

C. praca może mieć maksymalnie 25 kadrów (ilość kadrów nie wpływa na ocenę pracy) – przez 

komiks rozumiemy historyjkę zawierającą minimum 2 kadry; 

D. praca może zawierać się wyłącznie w wymiarze formatu A2 (420 x 594 mm), możliwe jest 

złożenie pracy w cztery arkusze formatu A4 (210 x 297 mm); 

E. na odwrocie pracy należy umieścić czytelny opis zawierający następujące dane: tytuł pracy, dane 

osobowe autora lub autorów obejmujące imię i nazwisko, funkcję autora w zespole oraz dokładny 

adres szkoły wraz z adresem e-mail (do kontaktu między Organizatorem a szkołą); 

F. wszystkie teksty w komiksie muszą być napisane w języku polskim. 

 

10. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres Organizatora: 

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość 

Politechnika Gdańska 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 GDAŃSK 

z dopiskiem KOMIKS. 



11. Termin nadsyłania prac upływa  17.04.2016 r. O przyjęciu prac decyduje data stempla pocztowego. 

Wyniki Konkursu zostaną podane do 31.05.2016 r. 

 

12. Do pracy musi być dołączone oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika Konkursu (do pobrania ze strony www 

Organizatora). 

 

13. Dokumentacja związana z Konkursem (prace uczestników, oświadczenia, lista laureatów) będzie 

przechowywana w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej 

do 30.09.2016r. 

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych prac konkursowych na stronach 

internetowych Politechniki Gdańskiej, w Piśmie PG oraz innych mediach związanych z tematem. 

 

15. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie realizacji zadań Konkursu jest Rektor 

Politechniki Gdańskiej. 

 

16. Nadesłane prace nie będą zwracane. 

 

17. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane między Organizatorem i 

uczestnikami wymagają zachowania formy pisemnej. 

 

18. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w Regulaminie, lub 

złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie (prace takie zostaną zniszczone).  

 

19. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

20. Zespołem powołanym do dokonania oceny spełniania przez uczestników Konkursu wymagań 

określonych w Regulaminie oraz do dokonania oceny złożonych prac konkursowych, jest jury 

konkursowe powołane przez Organizatora. 

 

21. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

22. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 

23. Organizator nie przewiduje możliwości porównywania prac przez Uczestników po ogłoszeniu 

wyników Konkursu. 
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Przewodnicząca Komisji Konkursowej 
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MATEMATYCZNY ŚWIAT. Matematyka w … przyrodzie 


