
Konkurs Matematyka jest πękna 
 

REGULAMIN  
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Politechnika Łódzka, mieszcząca się pod adresem  
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116 zwana dalej Organizatorem.  

2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej www.rekrutacja.p.lodz.pl oraz w siedzibie Działu 
Promocji Uczelni 90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B3. 

3. Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia go na stronie internetowej 
www.rekrutacja.p.lodz.pl, a kończy w momencie ogłoszenia zwycięzców przez 
organizatora. Rozpoczęcie I etapu konkursu nastąpi w dniu 10.12.2018r., zakończenie 
11.01.2019 r. o godz. 23.59. Wyniki I etapu będą opublikowane około 14.01.2019 r. 
Rozpoczęcie II etapu nastąpi 21.01.2019 r., a ogłoszenie ostatecznych wyników 
14.03.2019 r. 

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przekazane 
Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu 
realizacji konkursu oraz w celach dowodowych, statystycznych oraz marketingowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania 
nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Każdy 
uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia   
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 
1000  r. ze zmianami) jedynie w związku z przeprowadzeniem niniejszego konkursu.  

 

§ 2. Uczestnicy konkursu.  
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi  
i regionu łódzkiego, zgrupowani w drużyny 3-osobowe. Drużyny, które prawidłowo 
rozwiążą zadania, w określonym terminie nadeślą rozwiązania wraz z podaniem nazwy 
drużyny i opiekuna, z którym pojawią się na ogłoszeniu wyników, dostają status 
uczestnika konkursu. 

2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 
dowolną liczbę drużyn, ale każda drużyna musi mieć swojego opiekuna, z którym 
pojawi się na ogłoszeniu wyników w Politechnice. Kilka drużyn może mieć tego 
samego opiekuna. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestników 
regulaminu w całości i uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych  
w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które 
uprawniają ich drużynę do udziału w konkursie. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie danych osobowych osób wchodzących  
w skład drużyny, nazwisko opiekuna, adres mailowy, telefon kontaktowy i nazwy 
swojej drużyny, którą organizatorzy będą mogli umieścić na liście ogłaszając wyniki 
konkursu. 
 



 
§ 3. Zasady konkursu 

 

1. Konkurs polega na rozwiązaniu zadań z zakresu matematyki przez 3–osobowe drużyny 
złożone z uczniów danej szkoły.  

2. Konkurs ma dwa etapy: pierwszy – to rozwiązanie przygotowanego zestawu 4 zadań  
i nadesłanie rozwiązań w terminie do 11.01.2019 r., do godz. 23.59. Rozwiązania 
zadań konkursowych, nadesłane w formie pliku Word lub scan rozwiązań ręcznych, 
drużyny muszą nadsyłać tylko i wyłącznie na adres: konkurs@info.p.lodz.pl. 

3. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu nastąpi w dniu 14.01.2019 r. na stronie 
www.rekrutacja.p.lodz.pl, gdzie organizator poda nazwy drużyn, które przeszły do  
II etapu.  

4. Do drugiego etapu przechodzi maksymalnie 10 drużyn, które uzyskają największą 
liczbę punktów w I etapie. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów za 
rozwiązania zadań – liczy się termin nadesłania rozwiązań. Drużyny, wskazane jako 
zwycięzcy pierwszego etapu mailowo otrzymają zestaw 3 zadań II etapu do 
rozwiązania. Wiadomość z zestawem zadań będzie wysłana w dniu 21.01.2019 r.,  
o godz. 14.00.  

5. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 drużyny, które uzyskają największą liczbę punktów  
z II etapu konkursu. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów za rozwiązania 
zadań – liczy się termin nadesłania rozwiązań. Zwycięskie drużyny mogą być 
wyłonione jedynie w grupie osób, które rozwiązały zadania z obu etapów konkursu.  
O kolejności zadecyduje data i godzina jaka zostanie zarejestrowana na poczcie 
mailowej o adresie, o którym mowa w pkt.2 regulaminu. 

6. Termin nadsyłania rozwiązań zadań  II etapu konkursu mija w dniu 08.02.2019 r.  
o godz. 23.59. 

7. Każda przesłana wiadomość od uczestników otrzyma zwrotne potwierdzenie, 
że została odebrana przez organizatora. 

8. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się podczas Dnia Otwartego PŁ  
w dniu 14.03.2019 r.  Dokładne miejsce uroczystego ogłoszenia wyników będzie 
podane na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl.  

9. Nagrodami w konkursie są dyski przenośne (3Tb) (za I miejsce), słuchawki 
bezprzewodowe (za II miejsce), karty upominkowe EMPIK (za III miejsce) oraz zestawy 
niespodzianek związanych z Politechniką Łódzką.  

10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego 
rodzaju.  

11. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.  

12. Decyzja dotycząca zakwalifikowania drużyn do II etapu konkursu oraz wyłonieniu 
zwycięzców w etapie II jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
 

 
§ 4. Inne postanowienia  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu przed terminem  
w przypadku wystąpienia niedających się przewidzieć okoliczności.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
polskiego.  
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