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Regulamin konkursu 

Matematyka, Informatyka i Analiza Danych w komiksie 

 

§ 1. Cel i zakres Konkursu 

1. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki, informatyki i analizy danych oraz 
nieszablonowego sposobu mówienia o tych obszarach wiedzy. 

2. Zakres konkursu obejmuje dzieła w formie komiksu o objętości od jednej sceny do jednej 
strony A4. 

§ 2. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 

1. Organizatorem konkursu Matematyka, Informatyka i Analiza Danych w komiksie (dalej: 
„Konkurs”) jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska ul. 
Koszykowa 75, 00-662 Warszawa (dalej: „Organizator”). 

2. Współorganizatorami Konkursu są Fundacja Naukowa SmatrerPoland oraz Redakcja 
miesięcznika Delta. 

§ 3. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpocznie się 12.04.2019 roku i zakończy 12.06.2019 roku (dalej: „Czas 
Trwania Konkursu”). 

2. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi do dnia 1.07.2019 roku. 

§ 4. Komisja konkursowa 

1. Nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu, a w szczególności dokonaniem 
oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonieniem Zwycięzców Konkursu, 
czuwać będzie Komisja Konkursowa (dalej: „Komisja”).W skład Komisji wchodzą: 

 Barbara Roszkowska-Lech, pełnomocnik Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk 
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej  ds. Popularyzacji Matematyki i Informatyki, 

 Kamila Łyczek, redaktor miesięcznika popularnonaukowego Delta, 

 Przemysław Biecek, założyciel Fundacji Naukowej SmarterPoland.pl 
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2. Komisja ocenia, czy zgłoszone dzieło może być uznane za komiks dotyczący matematyki, 
informatyki lub analizy danych, a tym samym, czy może być dopuszczone do Konkursu. 

3. W ocenie prac kluczową rolę odgrywa poprawność merytoryczna oraz kreatywność i 
pomysłowość mówienia o matematyce, informatyce i analizie danych. 

4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień, a jej decyzja 
jest ostateczna. 

§ 5. Warunki wzięcia udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs otwarty jest dla uczniów, studentów oraz wszystkich 
pasjonatów matematyki, informatyki lub analizy danych. 

2. Prace do Konkursu można zgłaszać wysyłając e-mail na adres dpm@mini.pw.edu.pl z 
tytułem rozpoczynającym się od MIAD w komiksie. 

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody na postanowienia 
Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w par § 9, na 
potrzeby realizacji Konkursu. 

4. Przesłane prace muszą być udostępnione nieodpłatnie na licencji CC BY. Zgłoszenie pracy 
jest równoważne ze zgodą na opublikowanie dzieła na licencji CC BY (Uznanie autorstwa 
CC). Licencja ta pozwala na dowolne dzielenie się utworem, zmiany utworu I adaptacje 
pod warunkiem podania autora oryginalnej pracy. 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/  

5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. 
Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami 
Regulaminu. 

§ 6. Zasady i przebieg konkursu 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest w terminie do dnia 12 
czerwca 2019 roku do przesłanie dzieła- komiksu o matematyce, informatyce lub analizie 
danych -(oryginału pracy) e-mailem z załącznikiem w postaci pliku w formacie pdf, png 
lub jpg na adres dpm@mini.pw.edu.pl z tytułem rozpoczynającym się od MIAD w 
komiksie. 

2. Oryginały prac można również wysyłać pocztą na adres  Organizatora Konkursu (Wydział 
MINI PW ul. Koszykowa 75 00-662 Warszawa) z dopiskiem MIAD w komiksie. 

mailto:dpm@mini.pw.edu.pl
mailto:dpm@mini.pw.edu.pl
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3. Wysyłając pracę Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Dzieło jest jego 
autorstwa, nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi 
obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich.  

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace związane z tematyką Konkursu, 
spełniające warunki, o których mowa w Regulaminie, co do których Uczestnik posiada 
prawa autorskie. 

5. Laureaci Konkursu (dalej „Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni o wynikach emailem. Lista 
nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie https://dpm.mini.pw.edu.pl/ 

§ 7. Nagrody 

1. Nagrody w Konkursie, ufundowane przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej, Fundację SmarterPoland oraz sponsorów, zostaną przyznane 
przez Komisję Konkursową i wręczone Autorom najlepszych Prac Konkursowym w czasie 
V Dni Popularyzacji Matematyki w dniu 12 września 2019 roku.  

2. W trakcie V Dni Popularyzacji Matematyki odbędzie się wystawa nagrodzonych prac. 
3. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane w dwóch kategoriach: 

 Uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 Otwartej (nauczycieli, studenci i inni entuzjaści matematyki, informatyki lub 

analizy danych). 
4. Nagroda specjalna to umieszczenie wybranych komiksów na tylnej okładce czasopisma 

Delta. Nagrodę specjalną przyznaje redakcja czasopisma  Delta. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w 
momencie wydania nagrody. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać 
zobligowany do okazania stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

§ 8. Prawa własności intelektualnej do Prac 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest twórcą Pracy 
Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.; dalej, „Ustawa”) oraz, że 
przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z 
ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy 
Konkursowej wizerunku Uczestnika oraz osób trzecich. 

https://dpm.mini.pw.edu.pl/
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2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego 
nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie 
wykorzystanie Prac Konkursowych. 

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku 
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń. 

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że akceptuje wszystkie warunki 
Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (§ 9). 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorami danych osobowych Uczestników jest Organizator (określany jako: 
„Administrator”). 

2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane 
osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, uczelnia lub szkoła uczestnika konkursu, 

3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do 
swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia poprzez wysłanie 
wiadomości mailowej na adres: dpm@mini.pw.edu.pl. Podanie danych osobowych, o 
których mowa w §9 pkt 2, jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w 
Konkursie, otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe 
Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego 
przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną 
usunięte. 

§ 10. Reklamacje 

1. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres dpm@mini.pw.edu.pl z 
dopiskiem Reklamacja. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: 
czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz 
opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

 

mailto:dpm@mini.pw.edu.pl
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§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 
postanowienia Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie 
https://dpm.mini.pw.edu.pl/ w zakładce konkurs oraz w siedzibie Organizatora. 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem 
e-mail: dpm@mini.pw.edu.pl 

 

 

https://dpm.mini.pw.edu.pl/

