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PRACOWNIA MATEMATYKI I INFORMATYKI
Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego

40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 32 25 16 431 wewn. 1343
e-mail: dorota.kolany@pm.katowice.pl http://pm.katowice.pl/matematyka

Pracownia Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach
przy współpracy

Stowarzyszenia Z Nauką w Przyszłość
i Instytutu Matematyki Uniwersytetu Sląskiego

organizują
XXXVI Ogólnopolski Sejmik Matematyków

1. Udział w Sejmiku polega na przygotowaniu pracy z matematyki na temat sformułowany przez ucznia. Temat
pracy może mieścić się w ramach jednego z dołączonych zagadnień.

2. Do konkursu nie przyjmujemy prac zbiorowych.
Każda praca powinna być autorstwa jednego ucznia.

3. Zgłoszenia do udziału w Sejmiku należy nadsyłać mailem do dnia 15 XII 2018.

4. W zgłoszeniu należy podać:
(a) imię i nazwisko autora pracy oraz jego adres mailowy

(b) szkołę jaką reprezentuje (wraz z dokładnym adresem i telefonem)

(c) imię i nazwisko opiekuna pracy

(d) temat pracy
5. Wymienione wyżej dane należy umieścić również na stronie tytułowej pracy.

6. Prace, jeden egzemplarz papierowy i jeden w formie elektonicznej, należy nadesłać na adres Pracowni Ma-
tematyki Pałacu Młodzieży (40-066, Katowice, ul. Mikołowska 26, email: dorota.kolany@pm.katowice.pl do dnia
24 II 2019. Wysyłamy potwierdzenie otrzymania drogą elektroniczną każdej pracy. Brak potwierdzenia
oznacza, że mail z pracą do nas nie dotarł.

7. Do pracy zarówno w formie drukowanej jak i w formie elektronicznej należy dołączyć jej streszczenie
(maksimum 1 strona maszynopisu).

8. Prace bez wcześniejszego zgłoszenia nie będą oceniane.

9. Prace powinny oprócz faktów zaczerpniętych z literatury zawierać rozwiązania ciekawych problemów sformu-
łowanych przez autora.

10. Dokładne informacje o przebiegu i terminie finału Sejmiku prześlemy autorom nadesłanych prac w połowie
kwietnia 2019.

11. Autorzy prac zakwalifikowanych do finału Sejmiku powinni przygotować dziesięciominutową prezentację pracy.

12. Finał Sejmiku odbędzie się w dniach 6 – 9 czerwca 2019r. Do Rad Rodziców szkół finalistów prześlemy prośby
o częściowe sfinansowanie kosztów pobytu finalistów (około 200zł)

13. Wszelkie pytania i komentarze można kierować na adres dorota.kolany@pm.katowice.pl

14. Informacje na temat bieżącej i poprzednich edycji Sejmiku można znaleźć pod adresem
http://pm.katowice.pl/matematyka oraz facebook/pm243

15. Wykaz uczestników wyróżnionych w konkursie i streszczenia prac finałowych będą opublikowane w informa-
torze konkursu.

16. Wystąpienia finalistów, zdjęcia z finału będą dostępne w formie elektronicznej dla wszystkich uczestniczących
w finale.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066
Katowice

2. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem iod@pm.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu matematycznego na podst. art.6 ust.1
pkt.a rozporządzenia

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim; upublicznione zostaną imiona, nazwiska i nazwa
szkoły nagrodzonych uczniów i nauczycieli

5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku liczonego od zakończenia konkursu

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prze-
twarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię-
ciem

8. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości udziału w konkursie.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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