
REGULAMIN I-ego POWIATOWEGO 

 KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

 „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE” 

 

Nie musisz być matematycznym geniuszem, aby stwierdzić, że matematyka jest ciekawa  

i interesująca, że matematyka jest wszędzie. Rozejrzyj się dookoła i zauważ jej zachwycające 

piękno. Dostrzeż figury geometryczne na skrzydłach motyla lub zauważ u niego symetrię. 

Obserwując domy, pomniki, budynki dostrzeżesz bryły i figury geometryczne lub różne 

położenie prostych. Koszyk wypełniony grzybami obrazuje zbiór, numery na tablicach 

rejestracyjnych samochodów mogą kojarzyć się z jednomianem. A na znakach drogowych 

możesz zobaczyć symbol wektora, średnicy, odcinków prostopadłych, różne figury 

geometryczne, a nawet potęgi. Zauważ matematykę, sfotografuj ją i dostarcz swoje zdjęcie do 

organizatorów konkursu. Nie zapomnij nadać tytułu swojemu zdjęciu i zapisać go w karcie 

zgłoszenia. A może wystarczy przejrzeć zdjęcia z wakacji i na nich odnaleźć matematykę. 

Nagrody czekają! 

 

1.Organizator 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie  

Ze strony Organizatora za konkurs odpowiadają nauczyciele matematyki: Karolina Łącka, 

Izabela Zielińska. 

 

2. Adresaci konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, z obszaru powiatu 

bełchatowskiego, którzy łączą zainteresowania matematyczne ze zdolnościami artystycznymi. 

 

2.Cele konkursu 

•krzewienie kultury matematycznej, 

•rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych i artystycznych, 

•poszukiwanie młodych artystów, 

•promowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży, 

•promowanie miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego, 



•zorganizowanie wystawy, na której zaprezentowane będą prace fotograficzne dzieci i 

młodzieży 

 3. Warunki uczestnictwa 

 Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów klas 

IV-VIII. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 Prace oceniane będą w jednej kategorii wiekowej (klasy IV - VIII). 

 Jeden autor może nadesłać nie więcej niż 4 prace. 

 Format pracy A4. 

 Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 

 Do pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien 

podpisać rodzic lub opiekun prawny dziecka. 

 Praca z tyłu powinna zawierać metryczkę (załącznik nr 2) 

 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 Rodzaj pracy: fotografia cyfrowa, fotografia tradycyjna. 

 Praca ma ukazać zagadnienie matematyczne lub obiekt matematyczny znaleziony na 

terenie naszego powiatu. Każdą pracę fotograficzną należy zatytułować i wpisać tytuł 

w kartę zgłoszenia i metryczkę,  

 Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.  

 

4.Termin i miejsce nadsyłania prac 

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 31.03.2021 r, na poniższy adres ( z 

dopiskiem „Matematyka w obiektywie”).  

Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie 

ul. Edwardów 5 

97-400 Bełchatów 

Prace należy dostarczyć wraz z Kartą zgłoszenia ucznia do konkursu (załącznik nr 1). 

5. Rozstrzygnięcie konkursu 

Kryteria oceny prac: 

•Zgodność z tematyką, 

•Umiejętności warsztatowe, 

•Oryginalność potraktowania tematu, 

•Walory estetyczne. 

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą 

organizatorzy konkursu. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody. Przewiduje się 



również wyróżnienia, dyplomy uczestnictwa w konkursie dla uczestników. Jury dopuszcza 

możliwość przyznania dodatkowych nagród oraz przyznania miejsc ex aequo.  

6. Ogłoszenie wyników konkursu 

O wynikach konkursu laureaci poinformowani zostaną mailowo (wiadomość wysłana na 

adres poczty internetowej Placówki) 

Ogłoszenie wyników nastąpi między 1-9.04.2021r. 

Wystawa prac oraz wręczenie nagarów nastąpi wyznaczonym terminie, o którym laureaci 

zostaną poinformowani mailowo, w Szkole Podstawowej nr 9 w Bełchatowie ul. Edwardów 

5. W przypadku edukacji zdalnej laureaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu 

odbioru nagród. 

7. Publikacje prac 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu 

w prasie, TV, Internecie i katalogu w celach promocji konkursu. Wszystkie prace nadesłane 

na konkurs umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w Szkole 

Podstawowej nr 9 w Bełchatowie przy ul. Edwardów 5. Zdjęcia prac umieszczone zostaną 

także na stronie internetowej Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z 

wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach 

działalności organizatora. Parce nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa 

autorskie. 

8. Uwagi dodatkowe 

 Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

 Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i godzinie 

uroczystego rozdania nagród. 

 Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Karta uczestnictwa w konkursie plastycznym 

„Matematyka w obiektywie” 

 

Imię i nazwisko autora:…………………………………………………………………………. 

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

Klasa:………………….. 

Tytuł pracy……………………… 

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………. 

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

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………… 

Szkoła – adres, telefon, adres e-mail: ………………………………………………………….. 

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

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

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

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: ……………………………. 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu 

nadesłanych prac w dowolnym czasie i w formie dla celów promocyjnych Organizatora. 

 

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

Miejscowość, data                                                         Podpis autora pracy/opiekuna prawnego 



Załącznik nr 2 

 Metryczka do pracy 

Imię i nazwisko uczestnika:   

Klasa oraz szkoła, do której uczęszcza 

uczestnik 

  

Tytuł pracy  

Adres szkoły wraz z adresem mailowym   

Nazwisko nauczyciela-opiekuna   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów 

konkursowych. Zakres zgody obejmuje publikację wyników na stronie internetowej 

organizatora oraz publikację zdjęć pracy konkursowej. 

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


