
Regulamin konkursu  

BAW SIĘ MATEMATYKĄ! – KREATYWNY SCENARIUSZ NA ZAJĘCIA 

MATEMATYCZNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWWYCH 

 

 §1 Organizator i cel Konkursu 

1. Konkurs, o którym mowa w Regulaminie (zwany dalej „Konkursem”), jest częścią projektu 

„Matematyka też Cię tyka! realizowanego przez Bibliotekę w Luzinie, w ramach programu 

grantowego „mPotęga” organizowanego przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją 

Dobra Sieć. 

2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Luzino,  z siedzibą w Luzinie 84-242 Luzino ul. 

Ofiar Stutthofu 56. (zwana dalej „Organizatorem”).  

3. Celem Konkursu jest:  

a. stworzenie zbioru scenariuszy kreatywnych zajęć z edukacji matematycznej dla dzieci lub 

młodzieży, 

b. rozwój zasobów edukacyjnych dla nauczycieli, opiekunów grup prowadzących edukację 

matematyczną,   

c. promocja bibliotek jako miejsc rozwijających kreatywność i naukę przez zabawę. 

§2  

Warunki udziału w Konkursie i kryteria oceny zgłoszeń konkursowych  

1. Uczestnikiem Konkursu może być nauczyciel matematyki uczący w szkole podstawowej 

na terenie powiatu wejherowskiego. 

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kreatywnego scenariusza zajęć 

matematycznych dla dzieci lub młodzieży, możliwego do zrealizowania przez innych 

nauczycieli matematyki, który pokazuje, ze matematyka jest wszędzie (w kuchni, w naturze, 

podróżowaniu, zakupach, architekturze, muzyce, itp.).  

Dział matematyki jest dowolny. 

3. W treści scenariusza powinny się znaleźć następujące elementy: 

a) tematyka scenariusza 

b) informacja o odbiorcach (grupa wiekowa, liczba uczestników i inne ważne wg autora 

informacje ich dotyczące) 

c) informacje dotyczące organizacji i czasu trwania proponowanych zajęć (m.in. jakie 

zasoby merytoryczne i rzeczowe są niezbędne do realizacji scenariusza). 

d) korzyści dla odbiorców (uczniów, nauczycieli). 

e) opis przebiegu zajęć. 

4. Każdy uczestnik może wysłać 1 zgłoszenie.  

5. Zgłoszony do Konkursu scenariusz, o którym mowa w §2 ust. 3 nie może naruszać 

przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnikowi muszą 

przysługiwać do niego wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe.  

6. Uczestnicy poprzez dokonanie zgłoszenia i wysłanie scenariusza, o którym mowa w §2 ust. 

3, udzielają Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z opisu na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, zwielokrotniania w pamięci komputera oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlanie, 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 wybranym.  



9. Licencja i zezwolenia opisane w Regulaminie są nieodpłatne, nieograniczone czasowo i 

terytorialnie oraz obejmują prawo do udzielenia sublicencji. 

§3 

Czas trwania Konkursu 

1. Do Konkursu można zgłosić się od dnia 5 grudnia 2022 roku do 12 grudnia 2022 roku 

do godziny 12.00 

2. Wyniki ogłosimy 12 grudnia 2022 roku o godz. 18.00. 

§4 Ocena scenariuszy i nagrody dla Laureatów. 

1. Organizator, spośród prawidłowo przygotowanych i przesłanych zgłoszeń dokona 

oceny i wybierze najciekawsze, które zostaną przeznaczone do publikacji na stronie 

www.luzino.info oraz na innych stronach prowadzonych przez Organizatora. 

2. Ocenie podlegać będą:  

a) pomysł na scenariusz kreatywnych zajęć matematycznych 

b) sposób wykorzystania matematyki w codziennym życiu 

c) sposób przygotowania scenariusza – jego użyteczność jako materiału 

stanowiącego podstawę do prowadzenia zajęć 

d) korzyści dla uczestników, społeczności lokalnej, nauczucieli i biblioteki 

3.  Spośród Uczestników Konkursu, którzy prześlą opisy zgłoszenia, Organizator dokona 

wyboru trzech Laureatów Pierwszej Nagrody, którym zostaną przyznane nagrody 

rzeczowe. 

4. Laureaci są zobowiązani w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości o przyznanej 

nagrodzie przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane niezbędne do sporządzenia 

przez Organizatora protokołu przekazania. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji językowej i korekty nagrodzonych prac 

w uzasadnionych sytuacjach przed ich publikacją. 

 §5 Informacja o wynikach Konkursu 

Laureaci Konkursu o przyznanej Nagrodzie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty 

elektronicznej najpóźniej do 12 grudnia 2022 do godz. 18.00. 

§6 Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych w stosunku do danych osobowych Uczestników oraz 

Laureatów Konkursu jest.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika udzielona w celu 

wyłaniania i ogłaszania Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i 

rozliczania nagród. 

3.  Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału 

w Konkursie.  

4. Dane niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię, nazwisko, adres e-

mail, numer telefonu, nazwa szkoły. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia Konkursu. Dane mogą być 

przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. 

7.  Organizator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane w 

bezpieczny sposób.  

8. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki 

ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia 



bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa  

9. Służy Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych 

narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

10.  Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w celach 

innych niż do jakich zostały one zebrane.  

11. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na 

adres: Biblioteka Luzino.  

§8 Postanowienia końcowe  

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Informacje oraz korespondencja dotycząca Konkursu będzie przesyłana za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły 

w terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora  m.in. wskutek awarii łączy 

internetowych czy elektronicznego systemu Uczestnika Konkursu. 

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub 

niekompletnych danych podmiotu przez Uczestników Konkursu. Podanie 

nieprawdziwych lub niekompletnych danych powoduje utratę uczestnictwa w Konkursie i 

utratę prawa do nagrody. 

 5. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.luzino.info. 

6. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu 

prosimy kierować do Organizatora, na adres e-mail: biblioteka@luzino.info z dopiskiem: 

konkurs. 

7. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą 

pozbawić Uczestników ich praw nabytych na podstawie Regulaminu Konkursu. 

 8. O decyzji Organizatorów Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie     

wiadomości na adres e-mail podany w zgłoszeniu konkursowym.  

 9. Decyzja o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna. 

10. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 

mailto:biblioteka@luzino.info

