
 

Regulamin Konkursu dla nauczycieli biorących udział w XXVIII Krajowej 
Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Opolu. 
 
Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs organizowany jest przez Fundację Rodziny Maciejko wpisaną 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, zwaną dalej Organizatorem.  

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Grupa Zibi SA prowadzącą działalność w 
Warszawie, ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, NIP: 522-311-39-27, REGON: 36 
949 48 55, wpisaną do KRS pod nr. 0000718602, Sąd Rejonowy dla 
M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Celem Konkursu jest zachęcenie do udziału debacie eksperckiej „Jaka matematyka 
na studia? – oczekiwania w stosunku do kandydatów na studia techniczne” 
oraz popularyzacji pracy nauczyciela matematyki jako misji. 

4. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe 
i przesłanie jej e-mailem na adres: konkurs@maciejko.org 

5. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia na stronie Fundacji Rodziny Maciejko 
i kończy się 10.02.2019 o godz. 13:00 

Warunki udziału w konkursie 
6. Konkurs skierowany jest do uczestników XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia 

Nauczycieli Matematyki w Opolu odbywającej się w dniach 8-11 lutego 2019 roku. 
7. Warunkiem udziału w konkursie jest bycie zarejestrowanym uczestnikiem XXVIII 

Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Opolu. 
8. Z udziału w konkursie wykluczone są osoby będące przedstawicielami i 

pracownikami firm prywatnych, nie będących placówkami edukacyjnymi.  
Zasady udziału w konkursie 

9. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a. wykonać zadanie konkursowe: opisz krótko (max 900 znaków) w jeden 
z poniższych tematów: 

i. Z czego/kogo jestem najbardziej dumna /dumny 

ii. Mój największy sukces jako nauczyciela. 
b. odpowiedź przesłać na adres mailowy konkurs@maciejko.org tytułując 

wiadomość Konkurs „Z czego jesteś dumny nauczycielu?” 
10. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że: 

a. akceptuje regulamin konkursu 
b. wyraża zgodę na publikację wypowiedzi konkursowej w całości lub w części:  

i. podczas konferencji SNM w Opolu,  
ii. na stronie internetowej Fundacji Rodziny Maciejko,  
iii. na stronie facebooka Strefa Matematyki.  

c. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z 
konkursem opisanym w niniejszym regulaminie. Na podstawie art. 13 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  



 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac konkursowych 
niepełnych, niedotyczących tematu zadania konkursowego, nieczytelnych, 
niepodpisanych.  

12. Treść prac konkursowych podlega ocenie jury konkursu 

13. Jury konkursu w składzie:  
a. Agnieszka Pękull 
b. Piotr Piskorski 
c. Martyna Pokorska 

Dokona oceny odpowiedzi na pytanie konkursowe i wyłoni 3 laureatów konkursu.  

Nagrody 
14. Nagrodami w konkursie są:  

Miejsce I - zegarek Casio z eleganckiej serii SHEEN - SHE-3056D-4AUER , lub 
męski z serii G-SHOCK GBD-800-1ER o wartości 700 zł, 

Miejsce II - kalkulator naukowy Casio z najnowszej serii Classwiz z polskim menu: 
FX-991CEX o wartości 130 zł, 

Miejsce III - kalkulator naukowy Casio z najnowszej serii Classwiz z polskim menu: 
FX-85CEX o wartości 100 zł. 

15. Laureaci konkursu nie mogą żądać wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.  

16. Nagrody zostaną przekazane podczas XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia 
Nauczycieli Matematyki w Opolu, odbywającej się w dniach 8 -11 lutego 2019 roku.  

17. Ogłoszenie wyników konkursu i przekazanie nagród odbędzie się na początku debaty 
w dniu 10 lutego 2019.  

a. W przypadku braku obecności laureata podczas wręczania nagród uznaje się, 
że laureat zrezygnował z nagrody.  

b. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez laureata, organizator 
zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowego laureata lub do nie 
przyznania nagrody. 

Przetwarzanie danych osobowych 
18. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest 

Fundacja Rodziny Maciejko z siedzibą pod adresem ul. Puławska 16A, lok. 38, 
Warszawa 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).  

19. Kontakt z Administratorem danych osobowych odbywa się za pośrednictwem adresu 
e-mail: frm@maciejko.org 



 

20. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji 
i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli 
występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.  

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

22. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

a. dostępu do danych osobowych 
b. sprostowania danych, 
c.  usunięcia danych, 
d.  ograniczenia przetwarzania danych, 
e.  przenoszenia danych, 
f.  wniesienia sprzeciwu, 
g.  cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

23. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 
a. imię i nazwisko, 
b. adres e-mail. 

24. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO 
25. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  
26. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  
27. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym 

z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.  
28. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów.  
29. 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. 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych fundacji. 


