
Konkurs ,,π z pamięci” 
 

REGULAMIN  
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorami konkursu jest Politechnika Łódzka, mieszcząca się pod adresem  
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116 i KN ZZL Experience działające przy Katedrze 
Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266 zwani 
dalej Organizatorami.  

2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej www.rekrutacja.p.lodz.pl oraz 
https://knexperience.p.lodz.pl/ oraz w siedzibie Działu Promocji Uczelni 90-924 Łódź, 
ul. Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B3. 

3. Konkurs rozpoczyna się 14.03.2019 r. w momencie pobrania karty z rozwinięciem 
dziesiętnym liczby π w dniu wydarzenia (przed pierwszym wykładem o godz. 830). 
Natomiast kończy się 14.03.2019 r. w momencie ogłoszenia zwycięzców przez 
organizatora koło godziny 1300  po zakończeniu wszystkich etapów konkursu. 

4. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy. Dane osobowe przekazane 
Organizatorom przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu 
realizacji konkursu oraz w celach dowodowych, statystycznych oraz marketingowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania 
nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Każdy 
uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia   
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1000  r. ze zmianami) jedynie w związku z przeprowadzeniem niniejszego 
konkursu.  

 

§ 2. Uczestnicy konkursu.  
 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorący udział 
w dniach otwartych Politechniki Łódzkiej, zgrupowani w maksymalnie 4-osobowe 
zespoły. Drużyny zobowiązane są do zarejestrowania drużyny w godzinach 8:00-10:00 
w biurze konkursu, które znajdować się będzie w wejściu budynku, w którym 
organizowany jest Dzień Liczby Pi na PŁ – jest to Instytut Fizyki przy ul. Wólczańskiej 
219 w Łodzi. Drużyny, które prawidłowo wypełnią formularz zgłoszeniowy otrzymają 
status uczestnika konkursu. 

2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.  
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestników 

regulaminu w całości i uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych 
w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które 
uprawniają ich drużynę do udziału w konkursie. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie danych osobowych osób wchodzących 
w skład drużyny oraz nazwy swojej drużyny, którą organizatorzy będą mogli umieścić 
na liście ogłaszając wyniki konkursu. 

http://www.rekrutacja.p.lodz.pl/
https://knexperience.p.lodz.pl/


 
 

§ 3. Zasady konkursu 
 

1. Konkurs polega na ułożeniu jak największego rozwinięcia dziesiętnego liczby π  przez 
maksymalnie czteroosobowe drużyny złożone z uczniów biorących udział w Dniu 
Liczby Pi na PŁ 14 marca 2019 r. 

2. ETAP 1 
Każdy uczestnik przed pierwszym wykładem o godz. 800 otrzymuję kartkę 
z rozwinięciem dziesiętnym liczby π . Uczestnicy dobierają się w maksymalnie  
czteroosobowe zespoły i uczą się w trakcie trwania wydarzenia jak największej ilości 
cyfr z rozwinięcia dziesiętnego liczby π. 

3. ETAP 2 
W wyznaczonej sali o godzinie 1200 uczestnicy oddają karty pobrane przed pierwszym 
wykładem, a następnie zespołami układają puzzle z rozwinięciem dziesiętnym liczby π. 

4. Po ułożeniu puzzli uczestnicy sygnalizują, że są gotowi do sprawdzenia. 
5. Jeżeli zespół poprawnie ułoży puzzle, otrzymuje kopertę z kolejnymi rozwinięciami. 
6. Jeżeli zespół popełni błąd, po zgłoszeniu gotowości do sprawdzenia, nie otrzymuje 

kolejnej koperty. 
7. Jury odrzuca niepoprawne elementy, zlicza ile jest poprawnych i zapisuje wyniki 

w tabeli. 
8. Zwycięża drużyna, która ułoży jak najwięcej cyfr z rozwinięcia dziesiętnego liczby π. 
9. W przypadku remisu następuje dogrywka, członkowie drużyny ustawieni w rzędzie po 

kolei recytują po jednej cyfrze z rozwinięcia dziesiętnego, do momentu wystąpienia 
pomyłki. Zwycięzcą zostaję drużyna, która wyrecytuje jak najwięcej cyfr z rozwinięcia 
dziesiętnego liczby π. 

10. Za równo w przypadku ułożenia puzzli czy recytacji, drużyny zajmują się cyframi 
występującymi dalej niż 3,14. 

11. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się podczas Dnia Liczby Pi w dniu 
14.03.2019 r.  Dokładne miejsce uroczystego ogłoszenia wyników będzie podane na 
stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl.  

12. Nagrodami w konkursie są karty podarunkowe do sklepu sportowego oraz gadżety z 
logo PŁ.  

13. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.  
 

 
§ 4. Inne postanowienia  

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia konkursu przed terminem 
w przypadku wystąpienia niedających się przewidzieć okoliczności.  

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 
polskiego.  

 

http://www.rekrutacja.p.lodz.pl/

