
Regulamin V Memoriału Urszuli Marciniak w Warszawie 

organizowanego przez  

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí 

 

§ 1. Organizator wydarzenia 

1. Memoriał Urszuli Marciniak jest przedsięwzięciem cyklicznym, odbywającym się corocznie. 

Wydarzenie jest kilkuetapowe, poprzedzone eliminacjami szkolnymi, a finał rozgrywany jest 

w sobotę lub niedzielę przypadającą w tygodniu rocznicy urodzin Urszuli Marciniak. W roku 

2021 finał Memoriału Urszuli Marciniak organizowany będzie w trzech miastach: Poznaniu, 

Warszawie oraz Wrocławiu.  

2. Organizatorem zawodów w Warszawie jest XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. José Martí. 

3. Współorganizatorami i partnerami Memoriału Urszuli Marciniak są: 

a) Wydawnictwo LOGI, 

b) Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

c) Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

4. Finał Memoriału w 2021 roku odbędzie się 27 marca. 

§ 2. Zasady ogólne 

1. Celem zawodów jest popularyzacja matematyki, łamigłówek matematycznych i logicznych oraz 

upamiętnienie Urszuli Marciniak – założycielki pierwszego specjalistycznego wydawnictwa 

łamigłówkowego w Polsce – LOGI. 

2. Udział w Memoriale jest bezpłatny. 

3. Rejestracja uczestnictwa w Memoriale odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony 

na stronie josemarti.pl 

4. Rejestracja uczniów odbywa się poprzez Koordynatora Szkolnego konkursu. Koordynator 

podczas rejestracji podaje informację o kategoriach, w których startować będą uczestnicy, nie 

podaje listy uczestników. Do obowiązków Koordynatora Szkolnego należy uzyskanie zgody od 

opiekunów prawnych uczestników do ich udziału w Memoriale, jest to warunek konieczny 

dopuszczenia uczestnika do udziału w etapie eliminacyjnym Memoriału. 

5. Uczniowie biorą udział w zawodach tylko za pośrednictwem szkół.  

6. Inne osoby dorosłe mogą wziąć udział w eliminacjach on-line, wysyłając indywidualne 

zgłoszenie przez formularz na stronie organizatora. 

7. Zgłoszenie do udziału w Memoriale Urszuli Marciniak jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

zamieszczenie imienia i nazwiska (oraz szkoły w przypadku uczniów) oraz wyników uzyskanych 

w finale na stronie organizatora. 

8. W roku 2021 zawodnicy startują w jednej z kategorii: 

a) MŁODZICY (uczniowie klas 3 – 5 szkoły podstawowej), 

b) JUNIORZY (uczniowie klas 6 – 8 szkoły podstawowej), 

c) LICEALIŚCI (uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów), 

d) DOROŚLI (studenci, nauczyciele, rodzice i inni miłośnicy łamigłówek). 

9. Eliminacje polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanego przez organizatorów w czasie 

45 minut w warunkach kontrolowanej samodzielności. Za rozwiązanie każdego zadania można 

otrzymać maksymalnie 3 punkty. Eliminacje w kategoriach: MŁODZICY, JUNIORZY, 

https://josemarti.pl/WJMP/index.php/2021/02/11/memorial-urszuli-marciniak/


LICEALIŚCI odbywają się stacjonarnie lub zdalnie. Decyzję o formie przeprowadzonych 

eliminacji podejmuje Szkolny Koordynator. Eliminacje w kategorii DOROŚLI odbywają się 

zdalnie. 

10. Szkolni Koordynatorzy przesyłają w określonym terminie wyniki do organizatora za pomocą 

otrzymanego formularza. Nieprzesłanie wyników oznacza rezygnację Uczestników z danej 

szkoły z udziału w Memoriale. 

11. Po przesłaniu wyników przez szkoły organizator ustala listę osób zakwalifikowanych do finału. 

12. Organizator może, o ile będzie  to konieczne, przeprowadzić w szkołach danej kategorii wiekowej 

dodatkowy etap półfinałowy, na zasadach analogicznych do eliminacji. 

13. Informację o zakwalifikowaniu się do finału uczestników w kategorii MŁODZICY, JUNIORZY, 

LICEALIŚCI otrzymuje Koordynator Szkolny zgłaszający uczniów z danej szkoły. Dla 

uczestników z kategorii DOROŚLI informacja wysyłana jest na podany przez nich podczas 

rejestracji kontaktowy adres emailowy. 

14. Zadania konkursowe to łamigłówki różnego typu, m.in. piramidy, lampki, wielokropki, 

łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane) lub inne. Wszystkie 

zadania zawierają instrukcję rozwiązania. 

15. Rozgrywki finałowe składają się z trzech 45-minutowych rund. Pomiędzy rundami są  

15-minutowe przerwy.  

16. Do Wielkiego Finału wchodzi dziesięciu najlepszych zawodników w każdej kategorii. 

O kolejności decyduje suma punktów z rund 1-3. Decyzją jurorów liczba finalistów może zostać 

nieznacznie zmieniona.  

17. Wielki Finał składa się z jednej 45-minutowej rundy. O miejscu w klasyfikacji końcowej 

decyduje liczba punktów uzyskanych w Wielkim Finale, a w razie remisów - łączna liczba 

punktów w rundach finałowych.  

 

§ 3. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność organizatora i uczestników 

1. Nauczyciele/opiekunowie uczestników będących osobami niepełnoletnimi biorą na siebie pełną 

odpowiedzialność za uczestników pozostających pod ich opieką, w szczególności za ich 

bezpieczeństwo  w czasie podróży na Finał Memoriału, w trakcie trwania Finału Memoriału oraz 

w czasie podróży powrotnej po zakończeniu Memoriału. 

2. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń Organizatorów Memoriału. 

3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez uczestników  powstałe  w wyniku 

wyłącznych działań lub zaniechań uczestników lub podmiotów trzecich, na których działanie 

Organizator nie ma wpływu. 

4. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  uczestników w trakcie trwania Memoriału. 

 

§ 4. RODO 

Zgodnie z art. 13 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 119/1 z dnia 4 maja 

2016 r.) informuje, iż:  

a) Administratorem danych osobowych uczestników jest XXII Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. 

b) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu i w związku z realizacją 

Memoriału. 

c) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest Rozporządzenie 

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 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.). 

d) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do obrony praw 

Organizatora i dochodzenia ewentualnych roszczeń od Uczestników, tj. nie dłużej niż do 

czasu przedawnienia takich roszczeń. 

e) Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych 

będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych.  

f) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

g) Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.  

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Udział w Memoriale oznacza:  

a) akceptację niniejszego Regulaminu, 

b) w przypadku rejestracji udziału w Memoriale, 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, 

c) 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 Memoriale 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 Memoriale jest jednoznaczna z oświadczeniem o uzyskaniu takiej 

zgody od Uczestników w wieku szkolnym przez osobę rejestrującą.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu i programie Finału Memoriału 

pod względem merytorycznym i czasowym w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku wystąpienia 

okoliczności siły wyższej. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestnika w związku z odwołaniem 

Memoriału, co w szczególności dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej. 

6. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady przebiegu Memoriału i jest 

udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom na stronie internetowej organizatora. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2020 r. 


