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Regulamin konkursu Matematyczne Kamery 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest  

Fundacja Rodziny Maciejko wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 
16a  lok. 38, NIP: 521-351-91-19, REGON: 141761014, w dalszej części re-
gulaminu nazywaną Fundacją. 

2. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez 
tworzenie filmów o zagadnieniach matematycznych przez uczniów dla 
innych uczniów. Wspieranie zainteresowania matematyką poprzez two-
rzenie pomocy dydaktycznych i upowszechnianie wiedzy matematycz-
nej. 

3. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu a prace przyj-
mowane są do 31.03.2019. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji i 
Facebook’u „Strefa matematyki” 21.04.2019r. 

 

 

Uczestnicy 

W ramach niniejszego regulaminu zostaną przeprowadzone konkursy w dwóch 
kategoriach dla uczniów klas: 
• 4 – 6 szkoły podstawowej,  
• 7 – 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum. 
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Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej, 
członkowie organów Fundacji oraz jej pracownicy i współpracownicy (pod ja-
kimkolwiek tytułem prawnym) oraz rodziny tych osób. 

 

Zasady konkursu 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie materiału 
edukacyjnego z zakresu matematyki przez grupę uczniów podobną wie-
kowo (maksymalnie 3 osoby, wyjątkowo dopuszcza się większy zespół).   

3. Ewentualna pomoc nauczyciela jest dopuszczalna, ale powinna się 
ograniczać do obserwacji pracy uczniów i krótkiego opracowania spo-
sobu pracy zespołu nad materiałem edukacyjnym. (Nie dozwolone jest 
reżyserowanie pracy i sporządzanie scenariusza pracy przez nauczycie-
la). 

4. Tematyka prac konkursowych ma dotyczyć dowolnego zagadnienia ma-
tematycznego.  

5. Prace konkursowe mają mieć charakter edukacyjny przydatny do samo-
uczenia i pogłębienia wiedzy szkolnej oraz wykorzystywać technologie 
cyfrowe z jednoczesnym respektowaniem praw autorskich. 

6. Prace powinny być przesyłane zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik 
nr 1. 

7. Do konkursu należy zgłaszać prace nowe (nie przesyłane wcześniej na 
inne konkursy i nie publikowane).  

8. Zgłoszone filmy/utwory będą publikowane i udostępniane nieodpłatnie 
na kanale Youtube Fundacji.  

9. Przystąpienie ucznia do konkursu oznacza akceptację warunków regu-
laminu konkursu przez jego opiekunów prawnych – w razie pozyskania 
informacji przez Fundację o braku takowej zgody Fundacja wykluczy 
pracę konkursową i zostanie ona natychmiast usunięta. 

10. Głosowanie publiczności odbywa się przez 16 dni od 1.04.2019 do 
16.04.2019r. 
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11. Komisja konkursowa ocenia filmy raz w roku szkolnym. 

 

Komisja konkursowa 

1. Fundacja powoła 3 osobową komisję konkursową oceniającą nadesłane 
prace, wyłaniającą laureatów i przyznającą nagrody  za najciekawsze i 
najoryginalniejsze prace. 

2. W skład komisji wchodzą: 

• reprezentant Fundacji 
• nauczyciel matematyki aktualnie pracujący w szkole 
• dydaktyk lub doradca metodyczny 

3. Podstawą decyzji komisji są oceny poszczególnych jej członków biorące 
pod uwagę: 

• wartość edukacyjną 
• kreatywność w podejściu do zagadnienia edukacyjnego 
• poprawność metodologiczną 
• jasność i przystępność opracowania 
• innowacyjność  

 

Ocena  

1. Prace oceniane będą przez głosowanie internetowe publiczności oraz 
ocenę członków Komisji Konkursowej.  

2. W ramach głosowania internetowego zostanie przyznane w sumie 400 
punktów. Liczba punktów przyznana danej pracy będzie zależna od su-
my oddanych głosów na wszystkie prace, zostanie to obliczona zgodnie 
ze wzorem:  

 𝒑𝒇 = 𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝒏𝒇
𝒏

 , gdzie:  
pf – liczba przyznanych punktów,  
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nf – liczba oddanych głosów na film,  
n – liczba wszystkich oddanych głosów. 

 

3. Każdy uczestnik komisji konkursowej może przyznać maksimum 200 
punktów dzieląc je na wybrane prace.  

4. Wygrywa praca, która zdobyła największą sumę punktów. 

5. Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niemieszczących 
się w temacie konkursu lub nieoryginalnych. 

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

7. Komisja konkursowa może unieważnić głos oddany w głosowaniu inter-
netowym w razie wykrycia, że dane głosy były oddawane wielokrotnie 
przez jednego użytkownika lub w sposób zautomatyzowany albo przez 
zakup głosów. W przypadkach skrajnych, praca konkursowa może zo-
stać zdyskwalifikowana. 

 

Nagrody 

1. Nagrody zostaną przyznane za najwyżej ocenioną pracę całemu zespo-
łowi, który stworzył materiał edukacyjny. 

2. Nagrodami będzie dofinansowanie dowolnego obozu wypoczynkowego 
każdego z uczestników zespołu w kwocie 500 PLN na osobę. W przypad-
ku zespołu większego niż 3 osoby maksymalna kwota nagrody (1500 
PLN) będzie podzielona równo na każdego twórcę. 

3. Warunkiem wypłaty jest przedstawienie faktury VAT za wypoczynek wy-
stawionej na nazwisko nagrodzonego. 

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie oświadczenia (załącznik 
nr 2) opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej o przyjęciu nagrody.  
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Postanowienia Końcowe 

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza że: 

• akceptuje regulamin konkursu 

• posiada prawo autorskie do zgłaszanej pracy konkursowej 

• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związa-
nych z konkursem opisanym w niniejszym regulaminie. Na podstawie 
art. 13 Rozporządzenie 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 rozporządze-
nie o ochronie danych) Fundacja wskazuje co następuje: 

o dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane przez „Fun-
dacja Rodziny Maciejko” wpisaną do rejestru stowarzyszeń, in-
nych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Puławskiej 16a  lok. 38, NIP: 521-351-91-19, REGON: 
141761014;  

o w razie potrzeby uczestnicy konkursu mogą skontaktować się z 
przedstawicielem fundacji przez e-mail: frm@maciejko.org 

o dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane w celu roz-
strzygnięcia konkursu i uhonorowania zwycięscy, a także promo-
cji konkursu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a 
i b powołanego wyżej rozporządzenia; 

o dane osobowe laureatów konkursu zostaną podane do publicznej 
wiadomości w internecie (ewentualnie w innych środkach przeka-
zu) i ogłoszone publicznie;  

o dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez 5 
kolejnych lat w celach podatkowych; 
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o uczestnik konkursu ma prawo do żądania od Fundacji dostępu do 
danych osobowych dotyczących osoby, której dotyczą, ich spro-
stowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych; 

o uczestnik konkursu ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwa-
rzanie swych danych osobowy, co spowoduje zdyskwalifikowanie 
tego uczestnika oraz jego drużyny oraz odmowę przyznania na-
grody konkursowej; 

o uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie 
danych osobowych do organu nadzorczego; 

o podanie danych jest warunkiem udziału w konkursie opisanym w 
niniejszym regulaminie.  
 

• udziela Fundacji Rodziny Maciejko nieodpłatnej niewyłącznej licencji na 
wykorzystywanie utworu w całości lub części lub wybranych fragmen-
tów na następujących polach eksploatacji: 

1)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukar-
ską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2)  w zakresie rozpowszechniania utworu przez publiczne wyko-
nanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki spo-
sób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym (w szczególności w ramach sieci Internet). 

• O ile w jego materiale konkursowym został ujawniony jego wizerunek 
wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Fundację Rodziny Ma-
ciejko w celach związanych z konkursem opisanym w niniejszym regu-
laminie lub z konkursami organizowanymi w przyszłości.  
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W przypadku gdy uczestnikiem konkursu jest osoba poniżej 13 roku niniejszy 
regulamin jest akceptowany przez jego opiekuna prawnego. Udział w konkursie 
jest równoznaczny z taką akceptacją. 

Przed przyznaniem nagrody Fundacja zastrzega możliwość zażądania potwier-
dzenia ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie w formie pisemnej przez 
uczestnika lub jego opiekuna prawnego. 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych fun-
dacji.  
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Załącznik nr 1 

 

Instrukcja przesyłania filmów 

 

Do przesyłania pliku z filmem na konkurs należy użyć bezpłatnej usługi WeTrasfer.  

 

W tym celu: 

 

☺ W dowolnej przeglądarce otwórz stronę www.wetransfer.com . 

☺ Wybierz opcję „take me for free”. 

☺ Wyraź zgodę na pliki cookie naciskając na klawisz „I agree”. 

☺ W pole email to wpisz konkurs-filmowy@maciejko.org . 

☺ W pole „your email”: wpisz adres swojej skrzynki email .  

☺ W polu „message” wpisz „film konkursowy, jego tytuł, nazwiska twórców  i po-
ziom nauczania (klasa)” nazwa i adres szkoły oraz telefon do rodziców.  
 

☺ Naciśnij na plus w polu „ add your files” i wskaż plik swojego filmu. 

☺ Naciśnij „transfer” i poczekaj na wysłanie pliku z filmem na serwer. 
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Załącznik nr 2  

 
 

Oświadczenie:   
 
I miejsce kategoria: klasy 4-6 szkoła podstawowa 
                                klasy 7-8 szkoła podstawowa i 3 gimnazjum 
 
 
……….imię i nazwisko autora filmu 
……….imię i nazwisko opiekuna prawnego 
 
Oświadczam, że: 
 
• akceptuję regulamin konkursu 
 
• autor posiada prawo autorskie do zgłaszanej pracy konkursowej 
 
• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem 
opisanym w regulaminie konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych). 
 
• udzielam Fundacji Rodziny Maciejko nieodpłatnej niewyłącznej licencji na wykorzystywanie 
utworu w całości lub części lub wybranych fragmentów na następujących polach eksploata-
cji: 
 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzem-
plarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techni-
ką cyfrową; 
 
2) w zakresie rozpowszechniania utworu przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświe-
tlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wy-
branym (w szczególności w ramach sieci Internet). 
 
• O ile w materiale konkursowym został ujawniony wizerunek autora wyrażam zgodę na wy-
korzystanie wizerunku przez Fundację Rodziny Maciejko w celach związanych z konkursem 
opisanym w regulaminie lub z konkursami organizowanymi w przyszłości. 
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W przypadku gdy uczestnikiem konkursu jest osoba poniżej 13 roku regulamin konkursu jest 
akceptowany przez jego opiekuna prawnego. Udział w konkursie jest równoznaczny z taką 
akceptacją. 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy następującą informację.  
1) Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Fundacja Rodziny Ma-
ciejko z siedzibą w Warszawie (02-512), przy ul. Puławskiej 16A lok 38, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324098, NIP 521-
35-19-119, REGON 141761014, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta 
stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego.  
2) Przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będzie się odbywać na pod-
stawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych), na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pa-
ni/Pan lub dziecko stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana lub dziecka żądanie przed 
zawarciem umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administra-
tora lub przez stronę trzecią, tj. marketingu własnego) w celu promocji administratora lub 
organizowanych przez niego konkursów oraz w celu zawierania i wykonywania umów z ad-
ministratorem.  
3) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym fun-
dacja będzie prowadziła konkurs, w którym wzięła Pani/Pan lub dziecko udział (przez co na-
leży rozumieć także kolejne edycje konkursu), przez który umowa będzie wykonywana, a 
także później, tj. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 
umowy.  
4) Odbiorcami Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą podmioty, którym administrator 
ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz 
podmioty współpracujące z administratorem – dla potrzeb tej współpracy.  
5) Posiada Pani/Pan oraz dziecko prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, pra-
wo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
prawo do przenoszenia danych.  
6) Przysługuje Pani/Panu oraz dziecku prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
jeśli, Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO.  
7) Podanie przez Panią/Pana oraz dziecka danych osobowych jest warunkiem udziału w 
konkursie i zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
8) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowa-
ny i nie będą profilowane. 
 
 
…………………..podpis opiekuna prawnego 


