
 

   

IX GDYŃSKI KONKURS 
Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT OD NAJMŁODSZYCH LAT 

„Świat pełen figur geometrycznych” 
 

REGULAMIN 

 
I. ORGANIZATOR:    Młodzieżowy Dom Kultury 

        ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

tel/fax: (058) 698 86 18  

e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl 

 

 

II. CELE KONKURSU: 
● poszukiwanie nowych rozwiązań matematycznych,  
● pobudzenie dziecięcej wyobraźni oraz twórczej aktywności dzieci,  
● kształcenie umiejętności i kreatywności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,  
● promocja placówki. 

 

 

III. MIEJSCE I TERMIN: 
● Nadsyłanie prac do 3 grudnia 2019 r. (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

z dopiskiem ,,Świat figur” 

 

w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za 

uszkodzenia powstałe w czasie transportu. 

 

 

IV.UCZESTNICY: 

Na konkurs przyjmowane będą tylko indywidualne prace dzieci w kategoriach: 
● 4-5 lat 
● 6-7 lat 
● 8-9 lat 

O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika. 
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V. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. 

 Do udziału w konkursie można zgłosić maksymalnie 10 prac z jednej placówki. 

 Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej składającej się z figur 

geometrycznych - format pracy A4.  

 Praca konkursowa powinna być płaska i nie zawierać elementów sypkich. Technika wykonania 

pracy jest dowolna.  

 Na spodzie pracy należy czytelnie nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi autora: 

imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwę i adres placówki (telefon oraz e-mail), którą reprezentuje 

autor, imię i nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została 

zrealizowana. Do każdej pracy należy również załączyć tytuł pracy. 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

 Należy uiścić opłatę wpisową w wysokości: 10 zł za każdego uczestnika. Opłatę na poczet 

akredytacji należy wpłacać na konto Młodzieżowego Domu Kultury, o numerze: 46 1440 1026 

0000 0000 1253 0625 tytułem: akredytacja „z matematyką za pan brat 2019” oraz ilość 

uczestników i nazwa placówki. Wpłaty należy dokonać do dnia 03.12.2019 r.  

 Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie (lub dostarczenie osobiście) pracy oraz 

prawidłowo wypełnionej “Karty zgłoszenia” z podpisanymi przez rodziców lub opiekunów 

prawnych zgodami dotyczącymi danych osobowych i potwierdzeniem dokonanej opłaty za udział 

w konkursie na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia z dopiskiem „z 

matematyką za pan brat 2019” – konkurs „Świat figur” w nieprzekraczalnym terminie do 

03.12.2019 r.  

 Brak oryginału, nieprawidłowe wypełnienie lub przesłanie kopii karty zgłoszenia wraz z 

podpisanymi zgodami dotyczącymi ochrony danych osobowych skutkować będzie dyskwalifikacją 

uczestnika.   

 Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do komisji konkursowej. 

 Prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.  

 

VI.JURY 

● Komisję konkursową powołuje organizator. 

● W skład komisji wchodzą trzy osoby. 

 

VII. KRYTERIA OCENY 

Komisja konkursowa oceniać będzie: 



 

   

● aspekt  matematyczny, 
● estetykę i staranność wykonania, 
● oryginalność i pomysłowość. 

 

VIII. WYNIKI I NAGRODY 

 Jury spośród nadesłanych prac wybierze I, II i III miejsce oraz Wyróżnienia w każdej kategorii. 

 Wyniki konkursu i protokół jury będzie zamieszczony na stronie internetowej Młodzieżowego 

Domu Kultury do dnia 30.12.2019 r.: www.mdk.gdynia.pl 

IX. ZASADY ORGANIZACYJNE: 

 Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własna, 

niepublikowana wcześniej i nienagradzana w innych konkursach.  

 Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, nie dopuszcza się prac zbiorowych.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji pracy w środkach masowego 

przekazu, folderach, kalendarzach oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach 

konkursu, również na stronie internetowej placówki oraz innych mediach i telewizji, na czas 

nieokreślony.  

 Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.  

 Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w treści regulaminu. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgód, dotyczących ochrony danych osobowych i 

udostępniania wizerunku, zawartych w karcie zgłoszenia. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podawania przyczyn. 

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami komisji 

konkursowej. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

Koordynator Konkursu                                       Kierownik Działu Sportu i Rekreacji 

                  Agnieszka Karsznia                                                        Kamila Hamerska   
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Wzór karty informacyjnej:  

 
Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                               

Imię i nazwisko autora ………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

Rok urodzenia autora …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwę i adres placówki ………………………………………………………………………………………………….………….….………... 

telefon oraz adres e-mail ………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: ………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Młodzieżowy 

Dom Kultury z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 

będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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).  

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-

mail: edu.iod@gdynia.pl  

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a także w celach promocyjnych.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

 sprostowania danych, 

 usunięcia danych,  

 ograniczenia przetwarzania danych,  

 przenoszenia danych,  

 wniesienia sprzeciwu,  

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
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 imię i nazwisko 

 data urodzenia 

 adres e-mail 

 numer telefonu 
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach 

konkursu.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa.  

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i 

kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia 

ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

 przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

 utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

 nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 
sposób przetwarzanych. 

 

 


