
REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs  Matematyczny  dla  uczniów  klas  maturalnych  szkół 

ponadgimnazjalnych,  zwany  dalej  „konkursem”,  jest  organizowany  na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem konkursu jest Instytut Matematyki i Informatyki Wydziału 

Matematyki,  Informatyki  i  Architektury  Krajobrazu  Katolickiego 

Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II  oraz  przedstawiciele  studentów 

kierunku matematyka, zwani dalej „Organizatorem”.

3. Przedstawiciele studentów kierunku matematyka odpowiadają za obsługę 

techniczną konkursu.

4. Celem  konkursu  jest  pogłębienie  zainteresowania  naukami 

matematycznymi wśród uczniów klas maturalnych.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. W  konkursie  może  brać  udział  każdy  uczeń  klasy  maturalnej  szkoły 

ponadgimnazjalnej:  liceum  ogólnokształcącego,  liceum  profilowanego, 

technikum,  uzupełniającego  liceum  ogólnokształcącego  i  technikum 

uzupełniającego oraz ponadpodstawowej szkoły średniej, ogólnokształcącej 

i zawodowej, mający możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości w danym 

roku szkolnym, zwany dalej „uczestnikiem konkursu”. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby koordynujące konkurs ze strony 

Organizatora, które będą miały dostęp do danych osobowych uczestników 

konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 rozumie się 

wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków,  rodziców  małżonków 

i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
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§ 3. KOMITET KONKURSU

1. Komitet  Konkursu  powołuje  Rada  Instytutu  Matematyki  i  Informatyki 

Wydziału Matematyki, Informatyki i  Architektury Krajobrazu Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2. W  skład  Komitetu  Konkursu  wchodzą  4  osoby  będące  pracownikami 

naukowymi Wydziału  Matematyki,  Informatyki  i  Architektury Krajobrazu 

KUL. Komitet  Konkursu  wybiera  spośród  swoich  członków 

Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

3. Do zadań Komitetu Konkursu należy:

a) przygotowanie zadań konkursowych,

b) ocena poprawności rozwiązań zadań konkursowych przez uczestników,

c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,

d) ogłoszenie  listy  laureatów  uporządkowanej  według  liczby  zdobytych 

punktów,

e) interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu,

f) podejmowanie na bieżąco decyzji związanych z organizacją i przebiegiem 

konkursu,

g) rozstrzyganie skarg i odwołań związanych z konkursem.

§ 4. ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

1. Zgłoszenia na konkurs odbywają się w dniu konkursu na pół godziny przed 

rozpoczęciem  konkursu  na  formularzu  zgłoszeniowym  dostępnym  na 

stronie internetowej konkursu. Osoby, które zgłoszą się w dniu konkursu 

bez  wypełnionego  formularza  mogą  przystąpić  do  konkursu  dopiero  po 

złożeniu wypełnionego formularza.

2. Zgłaszający zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, w szczególności: 

imię, nazwisko,  PESEL, adres zamieszkania,  klasę, nazwę i adres szkoły, 

adres e-mail,  telefon kontaktowy, rodzaj i  numer dokumentu tożsamości 

(legitymacja szkolna) oraz zgodę na przetwarzanie  danych osobowych na 

potrzeby  konkursu.  W  dniu  konkursu  uczestnik  zobowiązany  jest 

przedstawić aktualną legitymację szkolną – do wglądu Komitetu Konkursu 

lub obsługi technicznej konkursu. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą  chronione  zgodnie  z  Ustawą 
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 

101 poz. 926) i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych 

w niniejszym Regulaminie.

5. O zakwalifikowaniu osób do konkursu decyduje Organizator.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA I WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Konkurs jest pisemny i składa się z jednego etapu trwającego 90 minut.

2. Uczestnik  konkursu  otrzymuje  arkusz  zadań  konkursowych  oraz  losuje 

kopertę z indywidualnym kodem uczestnika.

3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest wpisać wylosowany kod uczestnika 

na arkuszu zadań konkursowych, a następnie wpisać swoje imię i nazwisko 

na  odwrocie  karty  z  kodem  i  włożyć  do  koperty.  Przed  rozpoczęciem 

konkursu przedstawiciel Organizatora zbierze koperty z kodami.

4. W czasie trwania konkursu uczestnikowi konkursu nie wolno korzystać z 

kalkulatorów, komputerów przenośnych, telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, oraz materiałów pomocniczych (książek, notatek, 

tablic,  itp.).  Prace  uczestników  konkursu,  którzy  nie  spełnią  tych 

warunków nie będą oceniane.

5. Komitet  Konkursu  przy  udziale  przedstawicieli  studentów  stanowiących 

obsługę  techniczną  dokonuje  sprawdzenia  poprawności  udzielonych 

odpowiedzi oraz określa liczbę punktów, jaką uzyskał każdy z uczestników.

6. Dziesięciu  uczestników  konkursu,  którzy  uzyskali  najwyższą  liczbę 

punktów otrzymuje status laureata konkursu.

7. Jeśli większa liczba uczestników konkursu uzyska tę samą najwyższą liczbę 

punktów,  Komitet  Konkursu  może  dokonać  dogrywki.  Polega  ona  na 

rozwiązaniu  dodatkowego  zadania  przygotowanego  przez  Komitet 

Konkursu.

8. W przypadku wystąpienia większej liczby osób, które udzieliły poprawnych 

odpowiedzi  na  zadania  konkursowe  Komitet  Konkursu  może  przyznać 
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niektóre miejsca więcej niż jednej osobie (ex aequo) lub nie przyznać ich 

wcale.

9. Lista Laureatów zostanie wywieszona w miejscu przeprowadzenia konkursu 

oraz  zamieszczona  na  stronie  internetowej  konkursu  niezwłocznie  po 

sprawdzeniu prac konkursowych przez Komitet Konkursu.

10. Organizator  przewiduje  nagrody  rzeczowe  dla  osób,  które  zdobędą 

najwyższą  liczbę  punktów  w  konkursie.  Organizator  przewiduję  jedną 

nagrodę główną oraz cztery nagrody dodatkowe. 

11.Wręczenie  nagród  nastąpi  po  rozpatrzeniu  ewentualnych  odwołań 

uczestników i zatwierdzeniu listy laureatów konkursu.

12.Uroczyste  wręczenie  nagród  nastąpi  po  zakończeniu  konkursu  i 

sprawdzeniu  kart  z  odpowiedziami  na  zadania  konkursowe.  Ostateczna 

lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu.

§ 6. ODWOŁANIA

1. Odwołania dotyczące listy laureatów mogą być zgłaszane pisemnie w dniu 

konkursu do Organizatora w ciągu 30 minut od opublikowania wyników 

konkursu na specjalnie przygotowanym formularzu.

2. Pisemne  odwołanie  powinno  zawierać  imię,  nazwisko,  dokładny  adres 

uczestnika  konkursu,  jak  również  dokładny  opis  i  wskazanie  przyczyny 

odwołania.

3. Odwołania  będą  rozpatrywane  przez  Organizatora  bezzwłocznie  w  dniu 

konkursu.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie odwołania jest ostateczna i wiążąca. 

Uczestnik konkursu zostanie  o decyzji  Organizatora powiadomiony przez 

Komitet Konkursu. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy 10 uczestników, 

którzy  osiągnęli  najwyższy  wynik  punktowy,  na  co  zwycięzcy  wyrażają 

zgodę.
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2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  konkursu  w  każdym 

czasie z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej konkursu.

4. Zmiany regulaminu wymagają uchwały Rady Instytutu i pozytywnej opinii 

Rady Wydziału.
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