Regulamin Konkursu na Granty dla Kół Naukowych
na uczestnictwo w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich
w Stulecie PTM
I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorami

Konkursu

są

Koło

Matematyków

Studentów

Uniwersytetu

Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby oraz Naukowe Koło Robotyki
i Sztucznej Inteligencji we współpracy z Oddziałem Krakowskim Polskiego
Towarzystwa Matematycznego, zwani dalej Organizatorami.
2. Sponsorem nagród jest bank Brown Brothers Harriman.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uczestnikami konkursu mogą być przedstawiciele studenckich kół naukowych
działających przy polskich uczelniach, których działalność jest ściśle związana
z matematyką, zwanych dalej Kołami.
5. Celem konkursu jest umożliwienie trzem studentom polskiej uczelni na wzięcie udziału
w Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich w Stulecie Polskiego Towarzystwa
Matematycznego, zwanym dalej Jubileuszem.
6. Konkurs trwa od 29 lipca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r.
7. Zasady przebiegu konkursu definiuje poniższy regulamin.

II. Zasady i przebieg konkursu.

1. Udział studenckiego koła naukowego obliguje koło do wyznaczenia jednego studenta
wśród członków koła, posiadającego wykształcenie matematyczne co najmniej
I stopnia (licencjat, inżynier), zwanego dalej Uczestnikiem.
2. Do udziału w konkursie upoważnia przesłanie mailowo pełnej nazwy studenckiego
koła naukowego Uczestnika oraz imienia i nazwiska Uczestnika.
3. Zalecane jest dołączenie zdjęcia, które najlepiej oddaje charakter działalności danego
koła oraz krótkiego opisu tego zdjęcia (maksymalnie 300 słów).
4. Zgłoszenie należy przesłać na adres kmsuj7+ptm@gmail.com do dnia 28 sierpnia 2019
roku.
5. Każde Koło może przesłać tylko jedno zgłoszenie z maksymalnie jednym zdjęciem.
6. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów. Dane
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem
nagrody.

III. Nagrody
1. Przewidziano trzy nagrody, dla trzech kół naukowych i ich przedstawicieli
(Uczestników).
2. Uczestnik, przedstawiciel zwycięskiego koła, otrzymuje grant BBH, pokrywający
koszt jego noclegów w Krakowie w czasie Zjazdu oraz jego opłatę konferencyjną
Zjazdu - w sumie 1300zł (beneficjent nie otrzymuje tej kwoty bezpośrednio, ale
Organizatorzy z tego tytułu zapewniają mu nocleg i udział w konferencji).
3. Zwycięskie Koło otrzymuję gry planszowe o wartości nie niższej niż 150 zł.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród.

1. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów,
zwana dalej Komisją.
2. Komisja wyłoni trzy zwycięskie Koła.
3. Zgłoszenia będą oceniane na podstawie przesłanych zdjęć i ich opisów. Komisja będzie
oceniała:
a. oryginalność działalności Koła
b. matematyczny charakter działalności Koła
c. możliwości rozwoju jakie Koło zapewnia swoim członkom.
4. Jeśli Komisja nie będzie w stanie wyłonić zwycięzców na podstawie przesłanych zdjęć,
przeprowadzi losowanie.
5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo na wyłączność podejmowania decyzji
w wyłanianiu zwycięzców
6. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej
Jubileuszu.
7. Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo o werdykcie.

8. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o laureatach Konkursu, a także przesłanych zdjęć oraz umieszczenia tych
informacji w materiałach reklamowych Organizatorów oraz w mediach i Internecie.

V. Postanowienia końcowe.

1. Organizatorzy mają prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to
w szczególności

zmian

terminów

poszczególnych

czynności

konkursowych.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Jubileuszu.

