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Центр Популяризації Mатематики "SIGNUM" 

оголошує XII-й математичнo-фотографічний конкурс 

 

пн. «Математика в об’єктиві» 
 

Положення конкурсy 

 

1. Конкурс «Математика в об’єктиві» організовує Центр Популяризації Mатематики 

SIGNUM на Факультеті Iнформатики Білостоцького Tехнологічного Університету. 

 

2. У конкурсі може брати участь молодь від 6 класу початкової школи до здачі іспиту 

зрілості. 

 

3. Кожен учасник може подати будь-яку кількість робіт. 

 

4. У конкурсі можуть брати участь лише ті роботи, які ніде не публікувалися чи подавались 

на інші конкурси, а ідея фотографії не була запозичена, наприклад, із шкільних підручників. 

 

5. Для участі у конкурсі необхідно заповнити анкету за адресою 

https://signum.pb.edu.pl/index.php/formularz-zgloszeniowy-foto 

яка доступна з 11.04.2022. 

 

6. Роботи, що не відповідають вимогам положення, до конкурсу не допускаються. 

 

7. Участь у конкурсі є безкоштовною. 

 

8. Роботи оцінюватиме журі Конкурсу, що складається з математиків та людей, які 

займаються фотографією, а також аудиторія людей, зареєстрованих на нашому сайті 

(signum.pb.edu.pl), підраховуються голоси журі з вагою 0,75 та голосами глядачів з вагою 

0,25. 

 

9. Журі оцінюватиме роботи у двох вікових категоріях: 

• початкова школа (6-8 класи), 

• молодь із загальноосвітніх шкіл. 

 

10. Роботи оцінюватимуться з точки зору: відповідності тематиці, оригінальності 

трактування тематики, естетичних цінностей та майстерності. 

 

11. Електронні версії фотографій необхідно завантажити до форми заявки у вигляді файлу 

JPG (роздільна здатність не менше 5 Мпікс, рекомендовано вище). 

 

12. Фотографії мають бути надруковані на фотопапері форматом 20х30 см. 
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13. Подані роботи разом із роздрукованою та підписаною декларацією (окремо для кожної 

роботи) надсилати за адресою: 

 

Centrum Popularyzacji Matematyki ,,SIGNUM’’ 

Politechnika Białostocka 

ul. Wiejska 45A 

15-351 Białystok 

z dopiskiem „Matematyka w obiektywie” /з анотацією "Математика в об'єктиві" 

або доставити за вищевказаною адресою, каб. 135 (1 поверх, корпус Факультету 

Iнформатики БТУ). 

 

14. Роботи не можна клеїти ні в рамку оформляти. 

 

15. Кожна робота на зворотному боці повиннa мaти вказані ім'я та прізвище автора та назвy 

роботи. 

 

16. Якщо на фото є обличчя людей, необхідно додатково надіслати згоду на розповсюдження 

зображення, яке можна завантажити з нашого сайту за адресою 

https://signum.pb.edu.pl/konkursy/foto/zgoda_na_wizerunek.pdf 
 

17. Роботи можна подавати до 28 квітня 2022 року. 

 

18. Роботи будуть опубліковані на нашому сайті до 30 квітня 2022 року. 

 

19. Голосувати можна до 15 травня 2022 року до 23.59. 

 

20. Конкурс завершиться визначенням переможців. 

 

21. Список лауреатів та нагороджених робіт буде опубліковано до 22 травня 2022 року на 

сайті www.signum.pb.edu.pl 

 

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

22. Центр Популяризації Математики «SIGNUM» залишає за собою право безкоштовно 

відтворювати роботи учасників конкурсу з метою реклами конкурсу. 

 

23. Роботи переходять у власність організаторів і не повертаються. 

 

24. Подача заявки на конкурс рівносильна прийняттю авторами умов цього положення. 

 

25. Учасник заявляє, що є автором поданих робіт та має на них повні авторські права. 
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