
Regulamin konkursu „Poemat o π” 

I. Postanowienia ogólne  
1. Organizatorem konkursu „Poemat” (dalej zwanego Konkursem) jest Instytut Matematyki 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z siedzibą w Kielcach 25-406, przy ul. Świętokrzyskiej 

15 (dalej zwany Organizatorem).  

2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora według zasad określonych niniejszym 

regulaminem opublikowanym na stronie www.ujk.edu.pl/imat . 

3. Konkurs rozpocznie się 20 lutego 2015 r. i trwać będzie do dn. 15 marca 2015 r. 

II. Warunki uczestnictwa  

W Konkursie wziąć udział może każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej.  

III. Zasady konkursu  
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie pracy artystycznej, która będzie 

piosenką lub poematem. 

2. Organizator nie określa techniki wykonania dzieła (technikę rozumie się jako wydruk 

poematu, nagranie piosenki, lub teledysku w dowolnym formacie, np. telefonem). 

3. Autorem dzieła może być dowolna liczba uczniów.  

4. W Konkursie weźmie udział każdy, kto w czasie trwania Konkursu przyśle pocztą lub 

dostarczy osobiście swoją pracę oraz formularz zgłoszeniowy na adres Organizatora podany 

powyżej.  

5. Udział w Konkursie jest jednoczesne z wyrażeniem zgody na:  

a. Publikację dzieła na stronach serwisu internetowego Organizatora oraz użycie jej dla 

celów promocyjnych.  

b. Przetwarzanie przez Organizatora podanych w formularzu konkursowym danych 

osobowych uczestnika na potrzeby procesu rekrutacji związanego z Konkursem.  

6. Praca zgłoszona do Konkursu musi w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika 

Konkursu, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych prac lub ich fragmentów,  

w jakikolwiek sposób naruszać prawa autorskie innych osób.  

7. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Nagrodzone 

prace (lub ich zdjęcia) zostaną opublikowane na stronach serwisu internetowego Organizatora. 

Decyzja komisji jest ostateczna.  

8. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród Laureatom będzie miało miejsce dnia  

20 marca 2015 w siedzibie Organizatora w czasie obchodów Święta Liczby Pi.  

 

IV. Postanowienia końcowe  
1. Przesłanie pracy konkursowej na adres podany przez Organizatora stanowi jednoznaczne 

potwierdzenie przyjęcia warunków Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie. 

2. Prace stają się własnością Organizatora Konkursu i mogą być przez niego wykorzystane. 

3. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

  

 


