
REGULAMIN  

III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Moje Pi” 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Koło Dydaktyków MaFiI funkcjonujące przy Wydziale 

Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS Lublin. 

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

 

1. Pogłębianie wiedzy uczniów na temat matematyki, a w szczególności  liczby pi. 

2. Popularyzacja Dnia Liczby Pi. 

3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów. 

4. Promocja utalentowanej młodzieży i prezentacja ich twórczości szerszemu kręgowi 

  odbiorców. 

 

§ 3 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. W konkursie plastycznym mogą wziąć udział uczniowie klas 6- 8 szkół podstawowych. 

2. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej i przestrzennej. 

3. Uczestnik  może zgłosić w ramach Konkursu tylko jedną pracę. 

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami samodzielnie wykonanymi, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi.  

5. Tematem prac jest liczba Pi widziana oczami uczestnika. Inspiracją może być historia jej 

odkrycia, zastosowanie. 

6. Prace powinny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone. Prace zniszczone nie będą 

oceniane. 

7. Do każdej pracy należy załączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia. Prace bez załączonej Karty 

Zgłoszenia nie będą oceniane. 

8. Prace należy składać do 06.03.2022, decyduje data wpływu pracy. 

9. Prace można składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS pl. Marii 

Curie-Skłodowskiej 1 pokój 227 budynek A  lub za pośrednictwem poczty na adres 



Instytutu Matematyki UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin (z dopiskiem 

„Moje Pi”). 

10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 

§ 4 

KRYTERIA OCENIANIA I NAGRODY 

 

1. Komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora Konkursu, wyłoni zwycięskie prace. 

2. Komisja podczas oceny prac weźmie pod uwagę: 

● zgodność z tematem, 

● oryginalność, 

● jakość wykonania. 

3. Komisja przyzna po trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia. Komisja zastrzega sobie 

inny podział nagród. 

4. Autorzy najlepszych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

5. Nagrody nieodebrane podczas finału Konkursu zostaną przesłane pocztą przez 

Organizatora. 

6. Uroczysty finał konkursu połączony z wystawą prac odbędzie się 14.03.2020 na Wydziale 

Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS Lublin. 

7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć prac do 

publikacji i promocji.  

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia Konkursu i dalszego wykorzystywania prac. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

4. Dodatkowych informacji na temat Konkursu można uzyskać poprzez kontakt e-

mail:kolo.dydaktykow.mafii@gmail.com 
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