
 

 

 

Z okazji święta Ludolfiny zapraszamy wszystkich uczniów do udziały w konkursie 

na wykonanie dowolną techniką plakatu związanego z liczbą π, jej modelu przestrzennego 

lub napisania wiersza. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie poniżej.  

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

organizowanego przez Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie 

 

Cele Konkursu:  

 rozwój umiejętności plastycznych i literackich wśród młodzieży; 

 rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej; 

 odkrywanie talentów literackich; 

 integracja środowiska szkolnego; 

 popularyzacja matematyki. 

Regulamin Konkursu: 

§1 Organizator 

Organizatorem konkursu jest Zespół 



 

 

Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. 

§2 Czas trwania Konkursu 

Konkurs rozpoczyna się  25 lutego 2020 roku, a kończy się 5 marca 2020 roku. 

§3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół Agrobiznesu 

w Człuchowie. 

2. Tematem wykonanych prac jest święto liczby π. Uczestnicy mają do wyboru 

przygotowanie: 

 plakatu przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A4 lub A3, 

 modelu przestrzennego liczby 𝜋 (wysokość modelu nie powinna przekroczyć 50 cm), 

 wiersza. 

3. Forma wiersza: 

 dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 

 treść – zgodna z tematem konkursu, 

 prace powinny być dostarczone w formacie A4, napisane ręcznie lub komputerowo, 

ozdobione tematycznym rysunkiem, 

 prace należy opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą. 

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji 

w prasie i w Internecie. 

5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu. 

§4 Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Prace należy składać do 6 marca 2020 roku do pani R. Szostak lub A. Rusinek. 

2. Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane. 

§5 Zasady przyznawania nagród 

1. Komisja  wyłoni zwycięskie prace do dnia 9 marca 2020 roku. 



 

 

2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 13 marca 2020 roku. 

 
 

 


