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Kielce, 28 kwietnia 2021 r. 

REGULAMIN PIERWSZEJ EDYCJI  

Świętokrzyskiej Olimpiady Łamigłówek 

 

§ 1. Organizacja 

1. Organizatorzy Świętokrzyskiej Olimpiady Łamigłówek: 

 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; 

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego; 

 Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

2. Współorganizator: Wydawnictwo LOGI. 

3. Patronat medialny: TVP3, Radio Kielce, „Echo Dnia”. 

4. Termin wydarzenia: 1 czerwca 2021 r., godz. 16.00. 

§ 2. Zasady ogólne 

1. Cele konkursu: 

 popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych 

wśród uczniów, studentów oraz innych osób zainteresowanych matematyką i rozwijaniem 

logicznego myślenia; 

 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką; 

 szerzenie świadomości znaczenia rozwijania logicznego myślenia w życiu szkolnym 

i społecznym; 

 rozwiązywanie zadań w twórczy sposób; 

 podnoszenie kultury matematycznej wśród Polaków; 

 upamiętnienie Urszuli Marciniak – założycielki pierwszego specjalistycznego 

wydawnictwa łamigłówkowego w Polsce – LOGI. 

2. Każda osoba zgłaszająca swój udział w olimpiadzie dalej zwana będzie Uczestnikiem. 

3. Celem Regulaminu jest określenie zasad udziału w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigłówek 

oraz jej przebiegu. 

4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do postanowień 

Regulaminu.  

§ 3. Zasady uczestnictwa, przebieg 

1. Olimpiada jest wydarzeniem jednoetapowym o zasięgu wojewódzkim. 

2. Zadania konkursowe mają postać łamigłówek diagramowych, typu: piramidy (wieżowce), 

lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane), 

zagadki matematyczne. Wszystkie zadania zawierają instrukcję rozwiązania. 

3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

4. Zawodnicy startują w kategoriach: 

 kategoria: MatŁamek_I – uczniowie klas I–III szkoły podstawowej;  

 kategoria: MatŁamek_II – uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej;  

 kategoria: MatŁamek_III – uczniowie klas VII–VIII szkoły podstawowej; 

 kategoria: MatŁamek_IV – uczniowie szkoły ponadpodstawowej;  

 kategoria: Dorośli, np. studenci, nauczyciele, rodzice i inni miłośnicy łamigłówek.  

5. Uczestnicy w wieku szkolnym zgłaszani są przez Koordynatora Szkolnego (nauczyciela). 

6. Uczestnicy dorośli zgłaszają się indywidualnie. 
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7. Rejestracja uczestnictwa w Olimpiadzie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy 

umieszczony na stronie https://scdn.pl w sekcji Świętokrzyska Olimpiada Łamigłówek: 

 rejestracji uczniów dokonuje Koordynator Szkolny. Do obowiązków Koordynatora 

Szkolnego należy uzyskanie zgody od opiekunów prawnych Uczestników o udziale 

w Olimpiadzie. Jest to warunek konieczny dopuszczenia Uczestnika do udziału 

w Olimpiadzie; 

 rejestracja Uczestników dorosłych odbywa się w trybie indywidualnym; 

 zgłoszenia Uczestników należy dokonać najpóźniej do 21 maja 2021 r.;  

 każdy Uczestnik zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu się do udziału 

w Olimpiadzie za pośrednictwem kontaktu podanego w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Uczniowie w dniu Olimpiady rozwiązują łamigłówki przesłane drogą elektroniczną  

w warunkach kontrolowanej samodzielności. Ekran Teamsów należy mieć stale 

zminimalizowany. Zawodnik musi mieć włączoną kamerę i mikrofon. Nie może mieć 

słuchawek (mogą leżeć na blacie). Trzeba mieć przygotowane lusterko (w razie niemożności 

udostępnienia ekranu, można skierować nim obraz z ekranu na kamerę).W czasie 

rozwiązywania zawodnik musi przebywać sam w pomieszczeniu. Uczestnikowi w kategorii 

MatŁamek_I w wydrukowaniu zadań może pomóc rodzic, a potem musi opuścić 

pomieszczenie. Zawodnicy rozwiązują zadania wyłącznie na papierze. W tym czasie nie 

dotykają klawiatury ani myszy. Dopiero po zakończeniu rozwiązywania można dokonać 

transferu odpowiedzi do formularza online i wysłać go. Uczestnik, który nie ma możliwości 

wydrukowania zadań informuje o tym Koordynatora Szkolnego, który wpisuje taką 

informację w Uwagach w Formularzu zgłoszeniowym.  

9. Za każdą poprawnie rozwiązaną łamigłówkę można otrzymać maksymalnie 3 punkty. 

10. Uczestnicy Olimpiady otrzymują dyplomy, a Mistrzowie – dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Tytuł Świętokrzyskiego Mistrza Łamigłówek otrzymują Uczestnicy z najwyższą liczbą 

uzyskanych punktów w swojej kategorii. Dnia 7 czerwca 2021 r. wszyscy uczestnicy zostaną 

poinformowani o wynikach Olimpiady drogą mailową poprzez kontakt podany w formularzu 

zgłoszeniowym. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej ŚCDN w Kielcach 

www.scdn.pl. Uroczyste przekazanie dyplomów i nagród odbędzie się 14 czerwca 2021 r. 

11. W przypadku rezygnacji z udziału w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigłówek Uczestnik 

zobowiązany jest do poinformowania o tym Organizatora drogą mailową na adres: 

jolanta.korba@scdn.p 

12. Każdy Uczestnik przedkłada Organizatorowi zgodę na udział w Olimpiadzie, publikowanie 

i przetwarzanie danych osobowych, przesyłając jej skan na adres mailowy: 

lidia.obarzanek@scdn.pl 

Stosowny druk jest dołączony do Regulaminu oraz dostępny na stronie internetowej 

https://scdn.pl w sekcji Świętokrzyska Olimpiada Łamigłówek. 

§ 4. Prawa i obowiązki uczestników 

1. Osoby niepełnoletnie będące Uczestnikami mogą brać udział w Olimpiadzie tylko za zgodą 

rodziców/pełnoprawnych opiekunów. 

2. Uczestnik podczas trwania Olimpiady bezwzględnie przestrzega niniejszego Regulaminu. 

3. Zakazane jest podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań mogących naruszyć 

prawa osób trzecich lub Organizatora. 

§ 5. Publikowanie i przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ŚCDN w Kielcach reprezentowane 

przez Dyrektora. 

https://scdn.pl/
http://www.scdn.pl/
mailto:lidia.obarzanek@scdn.pl
https://scdn.pl/


Świętokrzyska Olimpiada Łamigłówek 

 
 

3 
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Sylwester Cieśla, email: iod@czi24.pl  

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu i w związku z realizacją 

Świętokrzyskiej Olimpiady Łamigłówek zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest dobrowolna zgoda 

uczestników zgodnie z § 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 

Dz.U. UE L z 2016, nr 119/1. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 

udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

§ 6. Źródła pomocne w przygotowaniu się do Olimpiady 

Do zawodów można się przygotować, rozwiązując m.in. zadania z zeszytów i stron internetowych 

wydawnictwa LOGI. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Udział w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigłówek oznacza: 

 akceptację niniejszego Regulaminu, 

 w przypadku rejestracji udziału w Olimpiadzie, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Organizatora 

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w przypadku, w którym 

Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, zgodę wyrażoną przez jego opiekunów prawnych; 

 udzielenie zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub 

dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika oraz na transmitowanie, 

rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z działaniami 

promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez Organizatora. Uczestnikowi nie 

przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu, przy czym osoby 

rejestrujące udział w Olimpiadzie innych osób przed ich rejestracją zobowiązane są 

uzyskać zgodę każdej z tych osób na wskazane wyżej działania Organizatora,  

a w przypadku, w którym osoby te są niepełnoletnie, zgodę wyrażoną przez ich 

opiekunów prawnych. Rejestracja udziału w Olimpiadzie jest jednoznaczna 

z oświadczeniem o uzyskaniu takiej zgody od Uczestników w wieku szkolnym przez 

osobę rejestrującą.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Olimpiady pod względem 

merytorycznym i czasowym w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 

organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań od niego 

niezależnych w tym między innymi: awarii, zakłóceń pracy urządzeń dostarczających energię 

elektryczną. 

mailto:iod@czi24.pl
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku wystąpienia 

okoliczności od niego niezależnych.  

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika w związku  

z odwołaniem Olimpiady, co w szczególności dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej. 

5. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady przebiegu Świętokrzyskiej 

Olimpiady Łamigłówek i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie 

internetowej https://scdn.pl w sekcji Świętokrzyska Olimpiada Łamigłówek. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2021 r. 
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……………………………………………………………. 

(miejscowość, data) 

 

Zgoda na udział w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigłówek –  

publikowanie i przetwarzanie danych osobowych* 

 Wyrażam dobrowolną zgodę na mój udział / udział mojego dziecka 

…….……………………..………. w Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łamigłówek 

organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz 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). 

 Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych takich jak imię i 

nazwisko, klasa, szkoła, adres mailowy, wynik konkursu oraz mojego wizerunku / wizerunku 

mojego dziecka w związku z organizacją Olimpiady (lista zgłoszonych, lista laureatów na 

stronie internetowej organizatora konkursu). 

 Zgodnie z zapisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1231 ze zm.) - art. 81. wyrażam zgodę na rozpowszechnianie 

mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie na stronie 

internetowej, w  mediach, w materiałach promocyjnych i publikacjach zarejestrowanych 

fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas olimpiady oraz innych zbiorowych 

zgromadzeń w celu realizacji działań edukacyjnych, wychowawczych i promocyjnych , a 

także wyników udziału w olimpiadzie. 

 

 

 ………….…………………………………………….. 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów niepotrzebne skreślić  

- Niniejszą zgodę dla niepełnoletniego Uczestnika przedstawia w imieniu ucznia Koordynator Szkolny, zgłaszając uczestników do Olimpiady.  


