
„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE” - WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ! 
Konkurs trwa do 20 kwietnia 2018 r. - nie przegap! 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE” 
 

 

1 Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie” są nauczyciele 

matematyki uczący w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego  

w Tczewie. 

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy uczeń II Liceum Ogólnokształcącego  

w Tczewie. 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

4. Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy uczniów różnymi 

obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na 

Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii. 

 

 

2 Zgłaszanie prac 

1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 1 zdjęcie oryginalne, oraz 

drugie (to samo, ale z zaznaczonym „obiektem” matematycznym). 

2. Uczniowie przekazują swoje zdjęcia nauczycielom matematyki (pani J. Gdaniec lub 

pani M. Lisieckiej). 

3. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, 

kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. 

4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, 

ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymogów określonych w regulaminie. 

6. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęć. 

 

 

3 Terminy 

1. Konkurs trwa od 22 marca do 20 kwietnia bieżącego roku. 

2. Termin zgłoszenia do Konkursu upływa 20 kwietnia bieżącego roku. 

 

 

4 Nagrody i wyróżnienia 

1. Spośród uczestników Konkursu jury, w skład którego wchodzą nauczyciele 

matematyki, wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej. 

3. Fotografie wykonane przez laureatów i wyróżnionych w konkursie zostaną 

opublikowane z podaniem ich danych osobowych. Autorzy tych prac otrzymają 

pamiątkowe dyplomy oraz upominki. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu przez radiowęzeł i na holu 

głównym. 

5. Nagrody i dyplomy wręczone będą podczas apelu. 


