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REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„MATEMATYKA W FOTOGRAFII” 
obowiązujący od dnia 10 maja 2021r 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem dzielnicowego konkursu „Matematyka w fotografii” zwanego 
dalej Konkursem jest Zespół Szkół nr 59 CX Liceum Ogólnokształcące im. 
Roberta Schumana w Warszawie zwany dalej Organizatorem. 

2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny, a organizatorzy nie pokrywają kosztów 

związanych z uczestnictwem w konkursie.  
4. Osoby niepełnoletnie, które w chwili zgłoszenia nie ukończyły 18 roku życia,  

mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów 
prawnych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  
6. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem Organizator 

zastrzega sobie prawo do samodzielnego podejmowania decyzji. 
 

  
§ 2. Cel Konkursu 

 
1. Zainteresowanie uczniów funkcjonowaniem matematyki w przyrodzie, 

architekturze. 
2. Rozwijanie  wyobraźni i umiejętności dostrzegania pojęć matematycznych w 

otaczającym nas świecie. 
3. Doskonalenie umiejętności fotograficznych uczniów.  
4. Promowanie utalentowanej młodzieży.  
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§ 3.Uczestnicy konkursu 
 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów  szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych Dzielnicy Warszawa- Mokotów zwanych dalej 
Uczestnikami. 

 
 
 

§ 4. Zasady Konkursu 
 

1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 5 zdjęć. 
2. Nadesłane prace muszą zawierać: 

a. pliki z fotografiami wraz z ich tytułami; 
b. opis tłumaczący powiązanie każdego zdjęcia z pojęciem 

matematycznym. 
c. imię i nazwisko autora, szkołę(adres e-mail i telefon), klasę oraz imię i 

nazwisko nauczyciela/opiekuna; 
d. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika / lub 

pełnoletniego Uczestnika stanowiące Załącznik nr.1 niniejszego 
regulaminu. 

3. W konkursie mogą brać udział tylko te prace konkursowe, które nie były 
nigdzie publikowane i udostępnianie w jakiejkolwiek formie i nie brały udziału 
w żadnym innym konkursie. 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że osobom trzecim nie 
przysługują prawa i roszczenia do pracy konkursowej zgłoszonej przez 
uczestnika oraz, że zgłoszona praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek 
praw lub dóbr osobistych osób trzecich. 

5. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem 
nadesłanej pracy konkursowej oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone 
prawa autorskie majątkowe i osobiste. 

6. Uczestnik zwalnia Organizatorów Konkursu z wszelkiej odpowiedzialności 
oraz ewentualnych roszczeń kierowanych przez osoby trzecie 

7. Prace powinny być przesyłane: 
a.  na nośniku CD na adres szkoły  

Zespół Szkół nr 59 
CX Liceum Ogólnokształcące 
im. Roberta Schumana 
ul. Jana III Sobieskiego 68 
02-930 Warszawa 

  z dopiskiem „Matematyka w fotografii” 
 

b. lub w przypadku łącznego  rozmiaru plików poniżej 15MB na e-mail: 
sekretariat@zs59.waw.pl z dopiskiem w tytule e-maila: „Matematyka w 
fotografii”. 
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§ 5. Terminarz 
 

1. Prace konkursowe wraz Załącznikiem nr 1. należy dostarczyć do Organizatora 
w terminie do 18 czerwca 2021 r.  

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nas stronie Organizatora do 25 czerwca 
2021r. 

3. Ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się do 30 września, a jej 
forma uzależniona będzie od obowiązujących ograniczeń związanych z 
epidemią COVID-19. 

 
 

§ 6. Ocena prac i nagrody 
 

1. Spośród Uczestników jury w składzie określonym przez Organizatorów 
dokona wyboru laureatów oraz prac wyróżnionych w Konkursie. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej. 
3. Prace ocenione będą w 2 kategoriach: 

a. szkoły podstawowe; 
b. szkoły ponadpodstawowe. 

4. W każdej z kategorii za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są  nagrody 
rzeczowe. 

5. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie 
zorganizowanej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. 

6. Jury oceni: 
a. treść i oryginalność ujęcia tematu; 
b. wartość merytoryczną; 
c. wartości artystyczne; 
d. inwencję i pomysłowość; 
e. ogólne wrażenia estetyczne. 

 
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wizerunku, nazwisk, 
imion uczestników wraz z podaniem nazwy szkoły, do której uczęszczają 
laureaci i wyróżnieni. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego zamieszczenia prac 
uczestników na stronie Organizatora. 

 
Koordynatorzy konkursu (nauczyciele CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta 
Schumana) : 
Agnieszka Książek 
Katarzyna Piórek 
Agnieszka Dziurda 
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Załącznik nr 1 
 
Oświadczenie  rodzica/opiekuna  prawnego uczestnika / lub  pełnoletniego  
uczestnika* Konkursu o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie i 
publikację pracy konkursowej oraz na przetwarzanie danych osobowych i 
upublicznienie wizerunku uczestnika 
 
Wyrażam   zgodę   na   uczestnictwo   dziecka   (imię   i   nazwisko,   klasa,   szkoła) 
…....................................................................................................................................
......................................................................................................................................., 
którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym* w Konkursie dzielnicy Warszawa-
Mokotów „Matematyka w fotografii” organizowanym przez CX  Liceum 
Ogólnokształcące im. Roberta Schumana w Warszawie. 
Informuję, że znam Regulamin konkursu i akceptuję jego warunki 
............................................................................................................... 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* 
data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika* 
 
Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  dostarczonej  pracy  konkursowej  oraz  jej  
publikację i rozpowszechnianie na stronie internetowej Organizatora Konkursu 
Zespołu Szkół nr 59 CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w 
Warszawie. Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych mojego   
dziecka / lub (osoby pełnoletnie)   moich   danych   osobowych* do  celów  
związanych  z organizacją,   promocją i przeprowadzeniem Konkursu  „Matematyka 
w fotografii”, publikacji informacji o laureatach. Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie 
wizerunku  dziecka  /  (osoba  pełnoletnia) mojego wizerunku* zgodnie z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż 
fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas możliwych uroczystości 
(rozstrzygnięcie konkursu na terenie szkoły) mogą zostać umieszczone na stronie 
internetowej Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i 
publikacjach szkoły. 
 ............................................................................................................... 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* 
data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego* 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
Załącznik  dotyczący  przetwarzania  danych  osobowych  jest  zgodny z  art.  13 
ust.1  i  2.  Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  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 -RODO) z dnia 27 kwietnia 
2016r.Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 59CX Liceum 
Ogólnokształcące im. Roberta Schumana, ul. Jana III Sobieskiego 68, 02-930 
Warszawa. 

 


