
Regulamin internetowego konkursu (z)Łam-i-główki

I. Zasady ogólne
1. Organizatorem internetowego konkursu (z)Łam-i-główki (zwanego dalej konkursem)

jest Koło Naukowe Matematyki przy Politechnice Wrocławskiej, zwane dalej KNM.
2. Celem Ogólnopolskiego konkursu „(z)Łam-i-główki” jest wzrost zainteresowania

łamigłówkami logicznymi oraz kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Nadesłanie rozwiązania przez formularze Google niezależnie od jego poprawności

jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursie i akceptacją niniejszego
Regulaminu.

II. Przebieg konkursu
1. Konkurs trwa od 17 września do 29 października 2022 r.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na pomocą formularza

Google udostępnionego na stronie wydarzenia na Facebooku oraz stronie
internetowej http://knm.im.pwr.wroc.pl/ (zwanej dalej stroną internetową Koła)
w terminie od 12 września 2022 do 29 października 2022.

3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przesłanych rozwiązań jest wcześniejsze
wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny wypełniamy
jednokrotnie w trakcie trwania konkursu.

4. Konkurs składa się z 6 tur, a każda tura zawiera 3 zadania. Do wyniku końcowego
branych pod uwagę jest 5 tur, w których uczestnik osiągnął najlepszy wynik.

5. Każda kolejna tura będzie rozpoczynała się co tydzień począwszy od 17 września.
6. Czas nadesłania zadań to tydzień od rozpoczęcia danej tury. Tury rozpoczynają się

w soboty o godzinie 18:00 czasu polskiego. Czas trwania poszczególnych tur
zgodnie z tabelą poniżej.

Data rozpoczęcia Data zakończenia

I tura 17.09.22 r.
18:00 GMT+2:00

24.09.22 r.
17:59 GMT+2:00

II tura 24.09.22 r.
18:00 GMT+2:00

01.10.22 r.
17:59 GMT+2:00

III tura 01.10.22 r.
18:00 GMT+2:00

08.10.22 r.
17:59 GMT+2:00

IV tura 08.10.22 r.
18:00 GMT+2:00

15.10.22 r.
17:59 GMT+2:00

V tura 15.10.22 r.
18:00 GMT+2:00

22.10.22 r.
17:59 GMT+2:00

VI tura 22.10.22 r.
18:00 GMT+2:00

29.10.22 r.
17:59 GMT+2:00

http://knm.im.pwr.wroc.pl/


7. Wraz z rozpoczęciem tury, na stronie internetowej Koła oraz na wydarzeniu
na Facebooku, zostaną umieszczone linki do formularzy Google.
Każdy z 3 formularzy będzie dotyczył jednego z 3 zadań oznaczonych A, B, C.

8. Poszczególne zadania są od siebie niezależne i za każde z nich punkty są
przyznawane oddzielnie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania nadesłanych odpowiedzi
inną drogą niż formularz Google.

10. Rozwiązania jednego uczestnika powinny być wysyłane z dokładnie jednego adresu
e-mail. Jedna osoba ma prawo wysłać tylko jeden zestaw odpowiedzi.

11. Uczestnik przyjmuje dokładnie jeden pseudonim, którym posługuje się w czasie
trwania konkursu. Pseudonim uczestnika jest tajny i nie powinien być
rozpowszechniany innym uczestnikom. Nie może być to słowo powszechnie
uważane za wulgarne.

12. W formularzu Google będzie wymagane podanie adresu e-mail oraz pseudonimu.

III. Lista rankingowa
1. Za poprawne rozwiązanie zadań uczestnik konkursu otrzymuje małe punkty zgodnie

z informacją umieszczoną przy zadaniu.
2. Małe punkty z wszystkich trzech zadań każdego etapu sumują się do 10 małych

punktów.
3. Punkty właściwe za zadanie obliczane są za pomocą wzoru
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4. Punkty właściwe są obliczane dla każdego zadania osobno.
5. Ostateczna lista rankingowa zostanie opracowana w oparciu o liczbę punktów

właściwych - wyniki uczestników konkursu zostaną uszeregowane malejąco
względem sumy liczby punktów.

6. W przypadku remisów decyduje całkowity czas rozwiązywania zadań. Całkowity czas
rozwiązywania zadań to suma wszystkich czasów nadsyłania rozwiązań
do 5 tur z najlepszymi wynikami.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości uczestników konkursu.

IV. Ogłoszenie wyników
1. Zostanie powołana Komisja Konkursowa, w której skład będą wchodzić

przedstawiciele Organizatorów. Jej zadaniem będzie sprawdzenie nadesłanych
odpowiedzi i czasu ich wysłania oraz stworzenie listy rankingowej, na podstawie
której wyłonieni zostaną zwycięzcy.



2. Do dwóch tygodni od zakończenia każdej tury do uczestników konkursu zostanie
wysłana wiadomość e-mail (na adres e-mail uczestnika) z informacją o liczbie
zdobytych małych punktów w danej turze.

3. Do dwóch tygodni od zakończenia szóstej tury do uczestników konkursu (na adres
e-mail uczestnika) zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o liczbie
zdobytych punktów właściwych podczas wszystkich sześciu tur. Ewentualne
nieścisłości będą rozpatrywane w czasie do 24 godzin od daty wysłania przez
organizatora wiadomości e-mail z informacją o liczbie małych punktów
lub punktów właściwych. Reklamacje należy wysyłać z adresu podanego w
formularzu rejestracyjnym.

4. Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia wyników konkursu do 20 listopada
2022 r. w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail uczestnika, na stronie
internetowej Koła oraz na fanpage’u “Koło Naukowe Matematyki - Politechnika
Wrocławska” oraz na wydarzeniu na Facebooku.

5. Nagrody główne otrzyma 30 osób z najlepszymi wynikami.
6. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe.
7. Warunkiem odebrania Nagrody jest przekazanie KNM swoich danych osobowych

wraz z danymi adresowymi w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu oraz wysyłając maila na adres mailowy:
knm@pwr.edu.pl w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników. W przypadku, gdy zwycięzcą
będzie osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu
5 dni od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: knm@pwr.edu.pl, skan
oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy
Konkursu będącego osobą niepełnoletnią, na jego udział w Konkursie.

V.  Postanowienia końcowe
1. Naruszenie regulaminu może skutkować dyskwalifikacją z konkursu.
2. Decyzje w sprawach spornych lub nieobjętych niniejszym regulaminem podejmują

Organizatorzy.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w

formularzu zgłoszeniowym do realizacji procesu organizacji Konkursu zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,
poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

a. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, aby
uczestnik mógł wziąć udział w konkursie oraz otrzymać nagrodę.

b. Dane osobowe uczestnika oraz osób trzecich mogą zostać przekazane
firmom, którym organizator zleca wykonywanie czynności podczas
organizowania konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, w szczególności firmie kurierskiej/Poczcie Polskiej za
pośrednictwem których organizator dostarcza nagrody. Dane osobowe
podane przez uczestnika traktowane są jak informacje podlegające ochronie i
służą do celów organizacyjnych oraz dla usprawnienia komunikacji pomiędzy
uczestnikiem a Organizatorami.

c. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z Konkursem jest
Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. Z

mailto:knm@pwr.edu.pl


administratorem można się skontaktować przez formularz i dane
umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt (wybierając odpowiedniego
adresata właściwego w danej sprawie), lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować przez adres e-mail:
IOD@pwr.edu.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

d. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez osoby upoważnione (w
tym pracowników i studentów Uczelni). Organizatorzy nie udostępnią danych
jednak nikomu w żadnych innych celach niż te, dla których zostały zebrane.

e. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania i
przenoszenia danych. Gdyby zgoda była jedyną przesłanką przetwarzania
danych przez administratora – uczestnicy mogą zgodę wycofać zwracając się
wprost do Organizatorów. Cofnięcie zgody nie podważa legalności
przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

f. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim
zwykłego pobytu Uczestnika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2,
00-193 Warszawa.

4. Organizator może w każdym momencie zmienić treść regulaminu. Informacje
o zmianach w regulaminie zostaną umieszczone na stronie http://knm.im.pwr.wroc.pl/
oraz na wydarzeniu na Facebooku.

5. Zmiany regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na stronie
http://knm.im.pwr.wroc.pl/
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