
Regulamin konkursu „MINUTka z matematyką i informatyką”  

na prace popularnonaukowe z zakresu matematyki i informatyki dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych organizowanego w ramach projektu SON—SONP/SP/467560/2020 

 

 A. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „MINUTka z matematyką i informatyką” na prace popularnonaukowe z zakresu 

matematyki i informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych (zwany dalej 

„Konkursem”) jest organizowany przez redakcję czasopisma „Matematyka i Informatyka 

na Uczelniach Technicznych” (zwaną dalej „Organizatorem”) w ramach projektu SON—

SONP/SP/467560/2020. 

2. Honorowy patronat nad Konkursem obejmują Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki 

i Informatyki Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Dariusz Kania oraz Dziekan Wydziału 

Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ.  

3. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w chwili ogłoszenia konkursu są uczniami szkół 

ponadpodstawowych. 

  

 B. Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs jest organizowany w okresie od 2 kwietnia do 27 września 2021 roku. Prace 

konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do 27 września 2021 roku 

do godz. 23:23 na adres minut@polsl.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 października 

2021 r.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu trwania konkursu.  

  

C. Komisja Konkursowa 

1. Aby zapewnić właściwy przebieg Konkursu, w tym ocenę prac konkursowych i wyłonienie 

zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową (zob. punkt E5). 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

  

D. Nagrody i wyróżnienia 

1. Nagrodami w Konkursie (zwane dalej „Nagrodami”) są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe dla Autorów i Opiekunów wyróżnionych prac.  

2. Dodatkowo Autorzy prac, rekomendowanych przez Komisję Konkursową, otrzymają 

zaproszenie do publikacji artykułów, opracowanych na podstawie prac konkursowych, 

w czasopiśmie internetowym „Matematyka i Informatyka na Uczelniach Technicznych”. 

3. Warunki realizacji nagród zostaną ustalone między zwycięzcami a Organizatorem. 

4. Odbiór nagród realizowany jest do 17 grudnia 2021 roku. 
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E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w chwili ogłoszenia konkursu posiadają status 

ucznia szkoły ponadpodstawowej.  

2. Pracą konkursową jest artykuł popularnonaukowy omawiający wybrane przez uczestnika 

konkursu zagadnienia z zakresu matematyki, informatyki lub łączący obie te dziedziny.  

3. Prace konkursowe w języku polskim w formacie .pdf wraz z wymaganymi dokumentami 

(zob. punkt E4) należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres minut@polsl.pl. 

W tytule wiadomości należy wpisać hasło „Konkurs MINUTka”. 

4. Lista wymaganych dokumentów: 

 formularz zgłoszeniowy, 

 oświadczenie uczestnika, 

 oświadczenie ewentualnego opiekuna pracy. 

5. O przyznaniu nagród zadecyduje Komisja Konkursowa, której przewodniczą prof. dr hab. 

inż. Marcin Gorawski oraz dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ. 

6. Lista zwycięzców Konkursu zostanie podana 19 października 2021 roku na stronie 

internetowej Konkursu https://minut.polsl.pl/.  

 

G. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Konkursu spełnia warunki 

określone w Regulaminie Konkursu.  

2. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów organizacji Konkursu oraz 

wydania przyznanych Nagród, zgodnie z art. 12 Rozporządzenia 2016/679 (RODO) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz art. 24 ust 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie danych osobowych, art. 6 

ust. 1 lit a, b, e RODO w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych 

osobowych. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich 

poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie 

oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu do organizacji lub prowadzenia 

Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia nagród zostaną niezwłocznie usunięte.  

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie 

wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 

7 dni od daty ogłoszenia wyników, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń 

takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje 

związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik akceptuje Regulamin 

Konkursu. 
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