
 

 

 

„Matematyka mi w duszy gra” 

100-lecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego 

Regulamin konkursu 

Konkurs zostaje ogłoszony w związku z obchodzoną w 2019 roku 100. rocznicą powstania 

Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz uznania tegoż roku Jubileuszowym Rokiem 

Matematyki .  

Regulamin konkursu „Matematyka mi w duszy gra”: 

1. Organizatorem konkursu  jest Koordynator  krajowy PTM  ds. Jubileuszowego Roku 

Matematyki przy wsparciu  Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 

Matematycznego (OK PTM). 

2. Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do tworzenia piosenek w języku 

polskim, w których motywem przewodnim są: matematyka, postacie znanych 

matematyków, pojęcia matematyczne, obchody 100-lecia PTM, Jubileuszowy Rok 

Matematyki. 

3. W konkursie mogą brać udział studenci (tzn. osoby mające status studenta w chwili 

wysłania konkursowej piosenki) matematyki studiów licencjackich, magisterskich 

oraz doktoranckich studiujący matematykę w Polsce. 

4. Do konkursu można przystąpić indywidualnie lub w zespole (od 2 do 5 osób). 

5. Każdy uczestnik może być autorem jednego zgłoszonego dzieła. 

6. Członek zespołu biorącego udział w konkursie nie może być jednocześnie 

indywidualnym uczestnikiem konkursu. 

7. W przypadku zespołu zgłoszenia chęci uczestnictwa w konkursie dokonuje lider 

zespołu (tzn. jeden z członków zespołu wyznaczony przez pozostałych  członków i 

reprezentujący cały zespół). Wszelka komunikacja związana z konkursem będzie się 

odbywać wyłącznie za pośrednictwem lidera zespołu. 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-

mail: ok.ptm@uj.edu.pl do dnia 1.06.2019 danych kontaktowych uczestnika 

zawierających:  

a. Imię i nazwisko  

b. Adres zamieszkania 

c. Numer telefonu 

d. Adres e-mail 

e. Nazwa uczelni, na której osoba zgłaszająca się do konkursu studiuje 

matematykę 

 

oraz 

f. Tytuł piosenki 

g. Tekst piosenki w załączniku - plik tekstowy w formacie MS Word o nazwie 

ImieNazwisko_TytułPiosenki.doc (w przypadku zespołów 

ImieNazwiskoLideraZespołu_TytułPiosenki.doc) 
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h. Plik mp3 z nagraną piosenką w załączniku - plik mp3 o nazwie 

ImieNazwisko_TytułPiosenki.mp3 (w przypadku zespołów 

ImieNazwiskoLideraZespołu_TytułPiosenki.mp3), dopuszczalne jest 

wykonanie piosenki bez podkładu muzycznego lub z samodzielnie 

przygotowanym podkładem instrumentalnym 

9. W przypadku zespołów lider zespołu przesyła dane a.-e. z pkt.8 regulaminu 

wszystkich członków zespołu oraz pisemną zgodę na reprezentowanie zespołu 

podpisaną przez wszystkich członków zespołu. 

10. Z chwilą nadesłania pracy konkursowej uczestnik udziela  PTM nieodpłatnej licencji 

na czas nieokreślony, która ma charakter licencji niewyłącznej na następujących 

polach eksploatacji: 

a. Nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej 

b. Wpisanie do pamięci komputera 

c. Wprowadzenie i prezentacja na stronach internetowych PTM 

d. Publiczna prezentacja w lokalizacji wskazanej przez PTM 

e. Utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką , w tym techniką zapisu 

magnetycznego, optycznego, w charakterze materiałów informacyjnych lub 

reklamowych dotyczących konkursu, materiałów informacyjnych lub 

reklamowych dotyczących PTM 

11. Z uczestnictwa w konkursie wyłączone są osoby wchodzące w skład jury konkursu, a 

także członkowie ich najbliższych rodzin (za członków najbliższej rodziny uznaje się 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia). 

12. Prace wszystkich uczestników oceniać będzie jury powołane przez  Koordynatora  

krajowego PTM  ds. Jubileuszowego Roku Matematyki, po wcześniejszej opinii 

Zarządu  Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego (OK 

PTM). 

13.  Jury wyłoni zwycięzców, wyniki zostaną opublikowane na stronie organizatora 

najpóźniej do dnia 30.06.2019. 

14. Nagrodzone piosenki będą uświetniać obchody 100-lecia PTM, w tym m. in.  Zjazdu  

na 100-lecie PTM w dniach 03-07.09.2019 oraz Jubileuszowego Roku Matematyki. 

15. Nagrody funduje Oddział Krakowski PTM. 

16. Główną nagrodą w konkursie jest 1000 PLN. 

17. Pozostałe nagrody to: druga nagroda 500 PLN, trzecia nagroda 300 PLN. 

18. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród. 

19. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców przelewem lub pocztą w terminie do 

miesiąca od momentu ogłoszenia wyników na stronie internetowej. 

20.  Do konkursu można zgłaszać wyłącznie piosenki oryginalne, nie będące adaptacjami  

i  kompilacjami piosenek  innych autorów, a także nigdzie dotąd nie publikowane i nie 

realizowane. 

21. Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie 

piosenki (tekstu, melodii, podkładu) w działaniach promocyjnych i organizacyjnych 

PTM, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego. 

22. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z 

konkursem oraz jego promocją oraz na przechowywanie danych osobowych w 

archiwum. Podanie danych w zakresie wynikającym z pkt. 8 jest dobrowolne, ale 

niezbędne do zakwalifikowania uczestnika do udziału w konkursie. Zgoda może być 

wycofana w każdym czasie, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych 



osoby zgłaszającej się do konkursu – do czasu jego zakończenia jest Odział 

Krakowski PTM. 

23. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych dodatkowych 

roszczeń względem organizatora  z tytułu wykorzystania piosenki konkursowej. 

24. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanego przez siebie tekstu 

piosenki, melodii, podkładu muzycznego  oraz, że jego piosenka  nie narusza praw 

osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

25. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie 

sobie rościć prawa do piosenki nadesłanej przez uczestnika. 

26. Piosenki konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

27. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez uczestnika 

niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub 

innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt z organizatorem. 

28. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w 

konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

29. Wszystkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail: 

ok.ptm@uj.edu.pl. 
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