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Regulamin konkursu na zaprojektowanie i wykonanie rzeźby/instalacji 

ELEKTRYZUJĄCE  π (Pi) 

§ 1 

OPIS I CEL KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i zrealizowanie rzeźby /instalacji 

przedstawiającej symbol π, stworzenie jej z uwzględnieniem materiałów używanych w 

zawodach nauczanych w ZSELEK. 

2. Celem jest popularyzowanie matematyki wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie 

zainteresowań, wyobraźni i inwencji twórczej uczniów oraz inspirowanie uczniów do 

odkrywania i rozwiązywania problemów w twórczy sposób. 

3. Technologia zastosowanych materiałów i techniki wykonania - dowolne. Proponowany  

do realizacji materiał : przewody, lampki choinkowe, żarówki, druty, etc. Gotowa 

rzeźba/instalacja - bezpieczna dla użytkowników. 

§ 2 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Komisja Matematyczno-Przyrodnicza w ZSELEK 

§ 3 

TERMINY 

1. Ogłoszenie konkursu: 08.03.2023 

2. Termin składania prac konkursowych: Prace konkursowe składamy od poniedziałku do 

czwartku 13.03.2023- 16.03.2023 w sali matematycznej nr 10 lub nr 14 u p.Wojtysiak  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie głosowania przez społeczność całej szkoły, 

przy użyciu ankiety Forms – każdy imiennie oddaje głos na najlepszą i najciekawszą 

pracę w piątek 17.03.2023. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi po weekendzie. Wręczenie nagrody na koniec roku 

szkolnego. 

 

                                                                    § 4 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów naszej szkoły. 

2. W konkursie mogą brać udział zespoły 2 osobowe lub uczniowie startują indywidualnie.  

3. Każdy z uczestników konkursu może przedstawić jeden projekt indywidualny i być w 

jednym zespole. 
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4. Uczestnicy konkursu muszą posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym, umożliwiającym wykonanie  

i montaż pracy konkursowej 

 

§ 5 

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

1. Projekt rzeźby/instalacji powinien stanowić dzieło samodzielne i oryginalne w swym 

wyrazie artystycznym i przedstawiać symbol π 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie były przedmiotem 

zgłoszenia w innych konkursów. 

§ 6 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec organizatora i osób 

trzecich w przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich. 

2. Organizator konkursu ma prawo do publikacji w całości lub części nagrodzonej pracy  

w wersji papierowej i elektronicznej, jak również do ich prezentacji na wystawach,  

w środkach masowego przekazu, w publikacjach i materiałach informacyjnych, 

reklamowych i promocyjnych. 


