
Regulamin  

szkolnego konkursu plastyczno- fotograficznego  

„Matematyka jest wszędzie” 

dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie 

 

I. Organizator:  I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie. 

II. Cele konkursu:  

1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką oraz jej obecnością w 

najbliższym otoczeniu. 

 2. Rozwijanie umiejętności, wyobraźni i kreatywności poprzez wykonanie prac 

plastycznych oraz fotograficznych. 

III. Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs jest kierowany do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Tadeusza Kościuszki w Koninie.  

2. Tematem konkursu jest inspiracja matematyką.  

3. Prace można wykonać w technikach: malarstwo, rysunek, grafika 

komputerowa lub fotografia. 

4. Zdjęcia można wykonywać aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym. 

5. Każda praca może mieć tylko jednego autora (prace zespołowe nie będą 

oceniane).  

6. Prace należy przesyłać mailem na adres: renata.bielińska@1lokonin.pl 

7. W tytule maila należy wpisać: Konkurs ,,Matematyka jest wszędzie”, a w 

treści maila- imię, nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza. 

8. Termin dostarczenia prac:  do 10 marca 2021r. 

 IV. Przebieg konkursu:  

1. Uczeń samodzielnie wykonuje pracę.  



2. Uczeń przesyła pracę do dnia 10 marca 2021r.  

3. Organizator Konkursu powoła niezależną Komisję Konkursową, która 

uwzględniając treść, walory plastyczne i kreatywny sposób przedstawienia 

tematu wyłoni laureatów . 

4. Konkurs jest jednoetapowy.  

5. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na szkolnej stronie 

internetowej.  

6. W związku z pandemią wręczenie nagród nastąpi z zachowaniem zasad 

sanitarnych w terminie uzgodnionym z laureatem. 

 7. Organizator nie wysyła dyplomów i nagród pocztą.  

8. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie oraz na szkolnym FB.  

9. Organizator nie odpowiada za jakość techniczną fotografii i prac 

przesyłanych na konkurs. 

10. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie powoła 

jury, którego decyzje są ostateczne.  

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, 

a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatorów w celu publikacji wyników.  

12. Opiekun prawny ucznia ma obowiązek dostarczyć organizatorowi zdjęcie 

wypełnionego i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody przez opiekuna 

prawnego na publikacje imienia, nazwiska oraz pracy ucznia lub przesłać wyżej 

wymienioną zgodę na udział w konkursie Librusem do 12 marca 2021 r. 

Ostateczny termin dostarczenia oświadczeń upływa w dniu zakończenia 

konkursu.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego rozpowszechniania prac 

w celu realizacji konkursu, jego promocji w mediach oraz na stronie 

internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.  



14. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu wyraża 

zgodę na:  

a. przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu i wystawy,  

b. nieodpłatną ich publikację- prezentowanie ich publicznie w Internecie na 

szkolnej stronie www, na Facebooku oraz na wystawach, 

c)publikacji pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, 

informacji o klasie i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji 

konkursu oraz działalności organizatora.  

15. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez 

przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, 

których treść zawiera załącznik do Regulaminu.  

16. Brak dostarczenia zgody opiekuna prawnego na udział w konkursie, 

wymaganej w Regulaminie, skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy 

konkursowej.  

17. Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. T. 

Kościuszki w Koninie.  

18. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem: 

iod@konin.um.gov.pl.  
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