
Regulamin konkursu 

 „Zrozum, Zalicz, Zostań Matematykiem” 

organizowanego przez Instytut Matematyki UMCS 

 

§1. Organizator 

1. Konkurs „Zrozum, Zalicz, Zostań Matematykiem”, zwany dalej Konkursem, jest organizowany 
przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 
20-031 Lublin działający poprzez własną jednostkę organizacyjną, tj. Instytut Matematyki 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
zwany dalej Organizatorem. 

2. Dane kontaktowe do jednostki Organizatora w przedmiocie Konkursu 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1 
20-031 Lublin 
nr tel.: 81 537 61 69 
e-mail: matematyka@mail.umcs.pl 
e-mail koordynatora: zostanmatematykiem@umcs.pl 

3. Każdy Uczestnik/rodzic/opiekun prawny przed zgłoszeniem udziału w Konkursie zobowiązany jest 
do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, określającym zasady organizacji Konkursu. 

§2. Cele konkursu 

1. Promocja kierunku matematyka oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
2. Popularyzacja matematyki. 
3. Rozwój umiejętności i zainteresowań matematycznych wśród uczniów szkół średnich. 
4. Stworzenie uczniom uzdolnionym matematycznie szansy sprawdzenia swoich wiadomości 

i możliwości. 

§3. Zasady ogólne konkursu 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. 
2. Nad przygotowaniem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, którą powołuje Dyrektor Instytutu 

Matematyki UMCS spośród pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Instytutu. 
Osoby uczestniczące w pracach Komisji umocowuje się do dostępu do danych Uczestników 
Konkursu i zobowiązuje do zachowania wszelkich pozyskanych, w związku z udziałem w Komisji, 
danych i informacji w tajemnicy, zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 
(zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2017r. Prawo oświatowe) uczęszczający do ww. szkół w roku 
kalendarzowym, w którym organizowany jest Konkurs. 

4. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik/rodzic/opiekun prawny akceptuje w całości niniejszy 

Regulamin i wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą elektroniczną. 

§4. Przebieg konkursu 

1. Konkurs odbywa się w zdalnie w formie wideokonferencji. 
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2. Konkurs składa się z pięciu etapów, które odbywać się będą cyklicznie, w okresie od października 
do kwietnia każdego roku edycji. Każdy z etapów będzie składał się z trzech części: 

I. wykładu dotyczącego wybranego działu matematyki wyższej, 
II. warsztatów ilustrujących tematykę wykładu, 

III. sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczniów uzyskanych na wykładzie i warsztatach. 
3. Podczas trwania Konkursu Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnej pracy oraz niezakłócania 

przebiegu Konkursu. 
4. Uczestnicy Konkursu, na prośbę Komisji Konkursowej, zobowiązani są do udostępnienia dźwięku 

i obrazu w trakcie sprawdzianu oraz okazania przed kamerą legitymacji szkolnej. 
5. Prace uczniów będą sprawdzane przez Komisję Konkursową.  
6. Wyniki poszczególnych etapów Konkursu Uczestnicy uzyskają indywidualnie drogą elektroniczną. 
7. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy uzyskają łącznie nie mniej niż 70% możliwych do 

zdobycia punktów. 

§4. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są indeksy na kierunek matematyka Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki UMCS w Lublinie a także nagrody rzeczowe. 

2. Laureaci Konkursu będą przyjmowani na kierunek matematyka w Instytucie Matematyki UMCS 
w roku uzyskania świadectwa maturalnego, po dopełnieniu wszystkich formalności 
administracyjnych związanych z rekrutacją, nie później niż dwa lata od zakończenia uczestnictwa 
w danej edycji Konkursu. 

3. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane Uczestnikom z największą zdobytą liczbą punktów, 
a następnie rozesłane pocztą. 

§5. Postanowienia końcowe 

1. W celu organizacji Konkursu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób 
zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym 
uczestnictwa.  

2. Uczestnik Konkursu/rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Konkursu, a także – zgodnie 
z własną wolą – na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych 
i marketingowych związanych z działalnością Organizatora Konkursu. 

3. Przekazanie pracy konkursowej Organizatorowi jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia 
woli autora o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania 
i korzystania z prac na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na polach eksploatacji 
wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów 
marketingowych i promocyjnych, a w szczególności do upubliczniania na stronie internetowej, 
w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez Organizatora. Przeniesienie praw wywiera 
skutek w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia danej pracy w Konkursie, co jest równoznaczne 
z akceptacją przeniesienia praw przez Organizatora Konkursu. 

4. Udzielone w czasie zgłaszania do Konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości 
pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub 
wycofania zgody. 

5. Zgłaszający udział w Konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, 
zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy 
UMCS. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Konkursie. 



Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, 
przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (zgodnie z formularzem 
zgłoszeniowym) podawane są przez osoby będące Uczestnikami Konkursu, a przypadku osób, 
które nie ukończyły 16 roku życia, ich rodziców/opiekunów prawnych lub sprawujących pieczę 
nad dzieckiem, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie. 
Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Konkursu, będą 
przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu 
przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane 
decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, 
w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, jej 
rodzicowi/opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo 
dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz 
odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób 
biorących udział w Konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. 
Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem abi@umcs.lublin.pl.  

6. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do udziału 
w Konkursie oraz ewentualnej nagrody.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 
trzeciej przez Uczestników Konkursu.  

8. Odwołania dotyczące Konkursu powinny być kierowane przez Uczestników w formie 
elektronicznej. Zgłaszane odwołanie powinno zawierać co najmniej: imię, nazwisko i dane 
kontaktowe Uczestnika oraz podstawy odwołania.  

9. Odwołania Uczestników rozpatruje Komisja Konkursowa. 
10. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora wraz ze szczegółowymi 

informacjami dotyczącymi kolejnych edycji Konkursu. 


