
Regulamin internetowego konkursu (z)Łam-i-główki
1. Zasady ogólne

a) Organizatorem internetowego konkursu (z)Łam-i-główki (zwanego dalej konkursem)
jest Koło Naukowe Matematyki przy Politechnice Wrocławskiej, zwane dalej KNM.

b) Celem Ogólnopolskiego konkursu „(z)Łam-i-główki” jest wzrost zainteresowania
łamigłówkami logicznymi oraz kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia.

c) Udział w konkursie jest bezpłatny.
d) Nadesłanie rozwiązania przez formularze Google niezależnie od jego poprawności

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

2. Przebieg konkursu
a) Konkurs trwa od 4 września do 6 listopada 2021 r.
b) Konkurs składa się z 5 tur, a każda tura zawiera 3 etapy, każdy etap to jedno

zadanie.
c) Każda kolejna tura będzie rozpoczynała się co 2 tygodnie począwszy od 4 września.
d) Czas nadesłania zadań to tydzień od rozpoczęcia danej tury. Czas trwania

poszczególnych tur zgodnie z tabelą poniżej.

Data rozpoczęcia Data zakończenia

I tura 04.09.21 r.
09:00 GMT+2:00

11.09.21 r.
08:59 GMT+2:00

II tura 18.09.21 r.
09:00 GMT+2:00

25.09.21 r.
08:59 GMT+2:00

III tura 02.10.21 r.
09:00 GMT+2:00

09.10.21 r.
08:59 GMT+2:00

IV tura 16.10.21 r.
09:00 GMT+2:00

23.10.21 r.
08:59 GMT+2:00

V tura 30.10.21 r.
09:00 GMT+2:00

06.11.21 r.
08:59 GMT+1:00

e) Wraz z rozpoczęciem tury, na stronie internetowej http://knm.im.pwr.wroc.pl/ (zwanej
dalej stroną internetową Koła) oraz na wydarzeniu na facebook’u, będzie
umieszczony link do formularza Google. Etapy są numerowane.

f) Rozwiązanie zadań pierwszego etapu stanowi wskazówkę umożliwiającą
rozwiązanie zadań drugiego etapu, natomiast rozwiązanie zadań drugiego etapu jest
wskazówką do rozwiązania zadań trzeciego etapu. Szczegółowe informacje co do
tego jak interpretować wskazówkę będą umieszczane na arkuszach z zadaniami
konkursowymi.

g) Odpowiedzi do wszystkich 3 etapów należy wysłać jednocześnie.
h) Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania nadesłanych odpowiedzi

inną drogą niż formularz Google.

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


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

j) Uczestnik przyjmuje dokładnie jeden pseudonim, którym posługuje się w czasie
trwania konkursu. Nie może być to słowo powszechnie uważane za wulgarne.

k) W formularzu Google będzie wymagane podanie adresu e-mail oraz pseudonimu.
3. Lista rankingowa.

a) Za poprawne rozwiązanie zadań uczestnik konkursu otrzymuje punkty zgodnie z
tabelą:

I etap II etap III etap

3 punkty 6 punktów 9 punktów

Warunkiem uwzględnienia wyniku jest nadesłanie rozwiązań zadań powiązanych z niższych
etapów.

c)  Nie ma możliwości korekty nadesłanych rozwiązań.
d) Punkty są sumowane dla każdego uczestnika osobno.
e) Lista rankingowa zostanie opracowana w oparciu o liczbę punktów  - wyniki

uczestników konkursu zostaną uszeregowane względem malejącej liczby punktów.
f) W przypadku remisów decyduje całkowity czas rozwiązywania zadań. Całkowity czas

rozwiązywania zadań to suma wszystkich czasów nadsyłania rozwiązań do tur.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości uczestników konkursu.

4. Ogłoszenie wyników
a) 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.

b) Po zakończeniu każdej tury do uczestników konkursu zostanie wysłana wiadomość
e-mail (na adres e-mail uczestnika) z informacją o liczbie zdobytych punktów w danej
turze oraz o czasie rozwiązywania danej tury.

c) Po zakończeniu piątej tury do uczestników konkursu (na adres e-mail uczestnika)
zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o liczbie zdobytych punktów
podczas wszystkich pięciu tur oraz o całkowitym czasie rozwiązywania zadań.

d) Ewentualne nieścisłości będą rozpatrywane w czasie do 24 godzin od daty wysłania
przez organizatora wiadomości e-mail z informacją o liczbie punktów. Prosimy o
przesłanie wątpliwości z adresu e-mail uczestnika.

e) Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia wyników konkursu do 20 listopada 2021
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.

f) Nagrody główne otrzyma 13 osób z najlepszymi wynikami, a kolejne 25 osób
otrzyma wyróżnienia.

g) Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe.
h) 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 24
godzin 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.

5.  Postanowienia końcowe:
a) Naruszenie regulaminu może skutkować dyskwalifikacją z konkursu.
b) Decyzje w sprawach spornych lub nieobjętych niniejszym regulaminem podejmują

organizatorzy konkursu.
c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres

zamieszkania, e-mail) do realizacji procesu organizacji Konkursu zgodnie z ustawa 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).

d) Organizator może w każdym momencie zmienić treść regulaminu.
e) Zmiany regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na stronie

http://knm.im.pwr.wroc.pl/
f) Wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu

uczestnictwa w konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby uczestnik
mógł wziąć udział w konkursie oraz otrzymać nagrodę. Uczestnik ma prawo wycofać
swoją zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres:
knm@pwr.edu.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych uczestnika, którego dokonano przed jej wycofaniem.

g) Organizator będzie przechowywać dane osobowe uczestnika przez okres niezbędny
do wywiązania się z wszystkich obowiązków nałożonych na mocy niniejszego
regulaminu, w tym również obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem
nagrody oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń uczestników mogących powstać
w związku z konkursem. Termin przedawnienia roszczeń określony został przez
przepisy Kodeksu Cywilnego.

h) 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 fırmie kurierskiej/Poczcie Polskiej za pośrednictwem których
organizator dostarcza nagrody.
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