
KONKURS NA PI-PLAKAT 2019 

ROK MATEMATYKI W POLSCE 

Koło Miłośników Gier Logicznych - Studenckie Koło Naukowe Wydziału Informatyki: 
Politechniki Białostockiej, Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz 
Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego ogłaszają konkurs na Pi-plakat, 
czyli plakat związany z Międzynarodowym Świętem Liczby Pi, 14 marca.  

REGULAMIN  KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych prac, które przedstawią 
zastosowania liczby Pi.  

2. Uczestnikami konkursu mogą być  szkoły dowolnego poziomu,  zgłoszenia przesyła 
szkoła, podając  jedynie numer plakatu i nazwę szkoły. 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.  

4. W konkursie mogą brać udział tylko oryginalne nigdzie nieopublikowane prace. 

5. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, następnie wydrukowane i dostarczone 
z wersją elektroniczną na płycie CD.  

6. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów 
regulaminu. 

7. Dana szkoła może przedłożyć do konkursu dowolną liczbę prac. 

8. Praca nie może promować żadnej firmy, organizacji, partii politycznej lub oficjalnej 
grupy interesu poprzez, na przykład, wykorzystanie loga, marki lub wizerunku 
przedstawicieli korporacji, partii lub organizacji. 

9. Praca nie może zawierać nagości, nieprzyzwoitych, obraźliwych lub niewłaściwych 
treści. Zgłoszone prace zostaną wstępnie ocenione przez organizatorów konkursu przed 
zamieszczeniem na stronie internetowej http://pi.wi.pb.edu.pl oraz na wystawie prac 
pokonkursowych na terenie Politechniki Białostockiej. 

10. Prace oceniać będą członkowie Koła Miłośników Gier Logicznych oraz można będzie 
na nie głosować na stronie internetowej do dnia 30 marca 2019 r.  

11. Prace będą oceniane pod względem: treści merytorycznych, zgodności z tematyką, 
oryginalności potraktowania tematu, walorów estetycznych, walorów merytorycznych. 

12. Wydrukowane i podpisane plakaty (numer plakatu, nazwa szkoły, adres szkoły, bez 
nazwiska uczniów) oraz ich wersje elektroniczne na płycie CD z  Kartą Zgłoszenia 



należy dostarczyć pod wskazany adres Dorota Mozyrska, p. 118  (budynek Wydziału 
Informatyki PB): 

 

Dorota Mozyrska 

Wydział Informatyki 

Politechnika Białostocka 

ul. Wiejska 45 A 

15-351 Białystok 

Pi-Plakat 

13. Prace można zgłaszać do dnia 20 marca 2019 r. 

14. Lista laureatów zostanie wyłoniona, po zaprezentowaniu wszystkich prac na stronie 
internetowej Dnia Liczby Pi. Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie 
pi.wi.pb.edu.pl do 10.04.2019 r. Na stronie pi.wi.pb.edu.pl  

15. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


