
Podlaskie Dni Matematyki 
 

Karta Zgłoszenia 

uczestnika konkursu matematyczno-humanistycznego "Z MATEMATYKĄ DO RYMU" 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………………………………………. 

2. Kategoria (przed maturą/po maturze): ………………………………………………………………………………. 

3. Tel. kontaktowy i e-mail uczestnika: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………................................................... 

4. Szkoła wraz z adresem [nie dotyczy kategorii „po maturze”]: ………........................................ 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

5. Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego, została wykonana praca [nie dotyczy 

kategorii „po maturze”]: …........................................................................................................... 

6. Telefon kontaktowy i e-mail nauczyciela: ............................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

7. Tytuł pracy konkursowej: ........................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................ 

8. Rozwiązania zadania lub podanie treści twierdzenia bądź definicji, które zostało 

przedstawione w formie rymowanej: 

............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

............................................................................................................................ ......................... 

............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................................... 
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9. Oświadczenie uczestnika: 

Oświadczam, że praca została przeze mnie przygotowana samodzielnie.  

………………………………   ……………………………… 
  Data                       Podpis 

 

10. Zgoda uczestnika: 

Udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie mojego utworu przez Centrum Popularyzacji 

Matematyki SIGNUM w celach promocji konkursu. 

………………………………   ……………………………… 
  Data                        Podpis 

                                                                                                 

 

11. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki 

Białostockiej w celach związanych z organizacją konkursu „Z matematyką do rymu”, 

otrzymywanie informacji dotyczących konkursu drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, 

poz. 1204 z późniejszymi zmianami), na podany adres poczty elektronicznej.  

………………………………   ……………………………… 
  Data                  Podpis uczestnika 

 

 

12. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki 

Białostockiej w celach związanych z organizacją konkursu „Z matematyką do rymu”, 

otrzymywanie informacji dotyczących konkursu drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, 

poz. 1204 z późniejszymi zmianami), na podany adres poczty elektronicznej.  

 [nie dotyczy kategorii „po maturze”] 

………………………………   ……………………………… 
  Data                  Podpis nauczyciela 

 

 

UWAGA: Kartę zgłoszenia należy wypełnić oddzielnie dla każdej zgłaszanej pracy. 


