
REGULAMIN KONKURSU 
„PRZYGOTUJ SIĘ DO MATURY Z MATMAT.EDU.PL - EDYCJA ZIMOWA” 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich 
odbywa się konkurs „PRZYGOTUJ SIĘ DO MATURY Z MATMAT.EDU.PL - 
EDYCJA ZIMOWA” (dalej „Konkurs”). 
2.Konkurs odbędzie się w terminie 29.11.2019 - 31.12.2019 za pośrednictwem 
strony internetowej matmat.edu.pl. 
3.Organizatorem Konkursu jest: Funmedia sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kiełczowska 
70, 51-354 Wrocław, NIP: 8992683620, KRS: 0000343034 na zlecenie spółki 
Vanisoft sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podwale 55/7, 50-039 we Wrocławiu, NIP 
8971765695, KRS 0000364088. 
4.Celem Konkursu jest popularyzacja wykorzystania narzędzi multimedialnych w 
procesie nauczania matematyki. 
5.Przedmiotem konkursu jest uzyskanie jak najwyższej pozycji w rankingu 
umieszczonymi na stronie https://matmat.edu.pl/#contest2019  
6.Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje treść Regulaminu wraz z 
załącznikami.  
7.Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
Konkursie. Udziela również niezbędnych do udziału w Konkursie zgód (zgody 
wskazane w treści Regulaminu oraz w treści jego załączników). 
 
§ 2 ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU 
 
1. Udział w Konkursie biorą wszyscy użytkownicy portalu matmat.edu.pl (dalej 
“Uczestnicy”). 
2. Jeśli użytkownik portalu jest niepełnoletni, aby wziąć udział w konkursie, jego 
zgłoszenia musi dokonać jego przedstawiciel ustawowy (opiekun). W przeciwnym 
wypadku użytkownik nie bierze udziału w konkursie, nawet pomimo wyświetlenia 
jego nicku w rankingu. 
3. Przedstawiciel ustawowy dokonuje zgłoszenia poprzez formularz umieszczony na 
stronie https://matmat.edu.pl/#contest2019.  
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości oświadczenia 
opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w konkursie. W tym celu może 
żądać kopii (skanu) podpisanego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody 
stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w 
przypadku braku przestrzegania Regulaminu lub/i bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa. 
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5. Uczestnicy biorący udział w Konkursie zobowiązują się w trakcie Konkursu 
przestrzegać przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego oraz Regulaminu. Niedozwolone jest korzystanie z wszelkiego 
rodzaju botów oraz innych aplikacji pozwalających na zdobywanie punktów w 
sposób automatyczny, bez rzeczywistego rozwiązywania zadań przez użytkownika. 
 
§ 3 PRZEBIEG KONKURSU 
1. Konkurs rozpocznie się 29.11.2019 o godzinie 00:01, a zakończy 31.12.2019 o 
23:59. 
2. Zadaniem konkursowym jest uzyskanie jak największej ilości punktów w rankingu 
zamieszczonym na stronie https://matmat.edu.pl/#contest2019  w okresie trwania 
konkursu. 
3. Punkty zdobywa się poprzez aktywność użytkownika na portalu matmat.edu.pl, na 
przykład rozwiązywanie zadań. Punkty w ramach konkursu zdobywa się na takich 
samych zasadach jak w czasie normalnego użytkowania strony, poza okresem 
konkursu. Ranking konkursowy nie uwzględnia punktów zdobytych poza okresem 
konkursu oraz nie uwzględnia mechanizmu wygasania punktów. 
4. Organizator jako kryterium oceny przyjmuje jedynie ilość zdobytych punktów. 
5. W przypadku zdobycia przez dwóch Uczestników takiej samej ilości punktów 
wyższą pozycję w rankingu otrzyma osoba o niższym numerze id użytkownika.  
6. Organizator w dniu 02.01.2020 na fanpage portalu MatMat na Facebooku 
opublikuje listę zwycięzców konkursu. 
7. Miejsca od 1. do 3. włącznie zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi - 
sprzętem elektronicznym. Miejsca od 4. do 20. włącznie zostaną nagrodzone 
darmowym dostępem do kursu językowego Lerni. 
8. Zwycięzcy za pośrednictwem wiadomości e-mail/skrzynki kontaktowej na portalu 
matmat.edu.pl zostaną poproszeni o przekazanie adresu pocztowego do wysłania 
nagrody (miejsca 1. do 3.) lub zostanie im przekazany kod dostępu do kursu 
językowego (miejsca od 4. do 20.). 
9. Brak przesłania do organizatora informacji o adresie do wysyłki nagrody w ciągu 7 
dni (do 9.01.2010 włącznie) oznacza rezygnację z nagrody. 
10. Organizator nie przewiduje możliwości składania odwołań od wyników Konkursu. 
 
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.2019. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana 
wchodzi w życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie 
internetowej konkursu (https://matmat.edu.pl/#contest2019). 
3. Organizator zastrzega, że zmiana daty Konkursu może ulec zmianie z przyczyn 
niezależnych od Organizatora. Z tych samych powodów Konkurs może zostać 
odwołany lub przerwany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynikające z odwołania, przerwania lub zmiany daty Wydarzenia. 
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4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  
5. Wszelkie naruszenia Regulaminu, upoważnia Organizatora do wykluczenia 
Uczestnika z udziału w Konkursie. 
6. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 
 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
NIEPEŁNOLETNIEGO UŻYTKOWNIKA 

 
Nick użytkownika na portalu matmat.edu.pl: _______________ 
Imię i nazwisko Uczestnika: ____________________________ 
Data urodzenia Uczestnika: ____________________________ 
Adres email: ________________________________________ 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: _____________________ 
 
 
Działając jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na udział Dziecka w 
konkursie pod nazwą: „PRZYGOTUJ SIĘ DO MATURY Z MATMAT.EDU.PL - 
EDYCJA ZIMOWA” organizowanym przez Funmedia sp. z o.o. na zlecenie Vanisoft 
sp. z o.o. za pośrednictwem portalu matmat.edu.pl oraz przetwarzanie danych 
osobowych moich oraz Dziecka w zakresie udzielenia zgody na udział w konkursie. 
 
 
 
 

______________________ 
podpis opiekuna prawnego wraz z datą 


