
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pod hasłem LemOkładka

REGULAMIN KONKURSU 

I. Organizator: 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Traugutt.org z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Ignacego 

Paderewskiego 8a, 83-000 Pruszcz Gdański, KRS 00 00 488 532.

II. Cele Konkursu: 

1. Celem Konkursu jest promocja i popularyzacja twórczości Stanisława Lema - jednego z „Literackich 

Patronów roku 2021” oraz kształtowanie twórczej postawy wobec sztuki, doskonalenie umiejętności 

artystycznych, wspomaganie edukacji twórczej oraz przybliżenie wychowankom placówek za granicą wybitnych 

postaci ze świata polskiej kultury i sztuki.

III. Zasady ogólne: 

1. Konkurs ma zasięg międzynarodowy i jest przeznaczony dla polskojęzycznej młodzieży w wieku 13-26 lat 

mieszkającej poza granicami Polski.

2. Przyjmowane są zgłoszenia indywidualne oraz grupowe: z polskich placówek edukacyjnych za granicą.

3. W przypadku zgłoszeń indywidualnych osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) jeden rodzic lub inny 

opiekun prawny musi wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w Konkursie oraz na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika i jego wizerunku dla celów przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym związanych     

z ogłoszeniem wyników i promocją prac konkursowych oraz na przeniesienie na Organizatora autorskich praw 

majątkowych do przesłanej pracy. 

4. W przypadku zgłoszeń indywidualnych osób pełnoletnich (powyżej 18 roku życia) uczestnik musi wyrazić 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych i jego wizerunku dla celów przeprowadzenia niniejszego Konkursu, 

w tym związanych z ogłoszeniem wyników i promocją prac konkursowych oraz na przeniesienie na Organizatora 

autorskich praw majątkowych do przesłanej pracy. 

5. Pełnoletni uczestnik indywidualny, bądź jego jeden rodzic lub inny opiekun prawny zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. W przypadku zgłoszeń grupowych, z polskich placówek edukacyjnych za granicą: każda z placówek, w której 

będą zbierane prace, wybiera nauczyciela lub innego pracownika placówki, który zajmie się na miejscu 

koordynowaniem konkursu (Koordynator Szkolny). 

7. Koordynator Szkolny zobowiązany jest zapewnić, aby przedstawiciele ustawowi uczniów (jeden rodzic lub inny 

opiekun prawny) wyrazili zgodę na uczestnictwo uczniów w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych

uczniów i ich wizerunków dla celów przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym związanych z ogłoszeniem 

wyników i promocją prac konkursowych oraz na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych     

do przesłanych prac. 



8. Koordynator Szkolny zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

IV. Tematyka Konkursu

1. Biorący udział w konkursie przygotowują prace plastyczne pod hasłem LemOkładka nawiązujące do dorobku 

pisarskiego bohatera konkursu, stanowiące propozycję okładki dowolnie wybranego utworu Stanisława 

Lema.

2. Wszystkie prace mogą być wykonane w następujących technikach:

a) malarstwo / rysunek 

b) grafika komputerowa

3. Prace ocenianie będą w dwóch kategoriach wiekowych:

a) 13 – 18 lat

b) 18 – 26 lat

4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz         

nie być nigdzie wcześniej nagradzane na innych konkursach.

5. Wykonawcy prac mogą zgłosić tylko jedno dzieło.

6. Prace należy przesłać (pojedynczo lub zbiorczo, przy pomocy Koordynatora Szkolnego): 

a) pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Traugutt.org, ul. Paderewskiego 8a, 

83-000 Pruszcz Gdański, Polska wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik do 

niniejszego Regulaminu. Po nadaniu prac prosimy o przekazanie informacji o wysyłce na e-mail: 

konkurs@traugutt.org 

lub

b) pocztą elektroniczną, w formie cyfrowej na adres konkurs@traugutt.org w formacie jpg lub 

pdf w rozdzielczości umożliwiającej wydruk formatu min. A4 w rozdzielczości min. 300 dpi.

7. Każda z prac musi być opatrzona następującym opisem:

• imię i nazwisko autora, 

• wiek, 

• tytuł utworu Stanisława Lema, którego praca dotyczy,

• miejsce zamieszkania (kraj / miejscowość),

• ewentualnie nazwa placówki edukacyjnej,

• e-mail i telefon kontaktowy autora, bądź placówki szkolnej.

8. Każda z placówek edukacyjnych może nadesłać maksymalnie 15 prac.

 

V. Ocena prac i nagrody: 

1. Podczas oceny prac jury brać będzie pod uwagę pomysłowość, technikę i wkład pracy, staranność wykonania, 

nawiązanie do tematu konkursu.

2. Jury dopuszcza przyznanie nagród ex aequo oraz przyznanie wyróżnień.

3. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziano atrakcyjne nagrody. 

4. Uczestnicy indywidualni oraz placówki biorące udział w konkursie otrzymają informacje o zwycięzcach mailowo. 

5. Nagrodzone prace oraz informacje o laureatach zostaną upublicznione na stronie internetowej Organizatora.



VI. Terminy 

1. Prace należy przesłać do 15 listopada 2021 roku. Decyduje data stempla pocztowego lub data wpłynięcia 

poczty elektronicznej.

2. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się przed 31 grudnia 2021 roku.

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Egzemplarze prac przekazanych przez Koordynatorów Szkolnych przechodzą na własność Organizatora             

i nie będą zwracane. 

2. Z chwilą przekazania prac na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych,   

które może wykorzystać do: wystawiania i rozpowszechniania w formie publicznej wystawy lub prezentacji,         

w tym w mediach elektronicznych nagrodzonych prac konkursowych bez odrębnego wynagrodzenia z tego   

tytułu dla ich autorów. 

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pod adres e-mail: konkurs@traugutt.org

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!



Załącznik nr 1 

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE / UCZESNIK NIEPEŁNOLETNI - OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że, jako rodzic lub inny opiekun prawny uczestnika, którego prace zostały przeze 

mnie zgłoszone do Konkursu LemOkładka organizowanego przez Stowarzyszenie Traugutt.org, wyrażam wszystkie 

zgody w zakresie uczestnictwa w Konkursie, przetwarzania danych osobowych dla celów konkursowych oraz 

przeniesienia praw autorskich, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. 

data ……………….............., imię i nazwisko: …………………….............……, podpis: ………………………

ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE / UCZESNIK PEŁNOLETNI - OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że, jako uczestnik, którego prace zostały przeze mnie zgłoszone do Konkursu 

LemOkładka organizowanego przez Stowarzyszenie Traugutt.org, wyrażam wszystkie zgody w zakresie uczestnictwa    

w Konkursie, przetwarzania danych osobowych dla celów konkursowych oraz przeniesienia praw autorskich, na 

zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. 

data ……………….............., imię i nazwisko: …………………….............……, podpis: ………………………



Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE KOORDYNATORA SZKOLNEGO - OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że, jako Koordynator Szkolny, zebrałem/-am i posiadam stosowne zgody rodziców 

lub innych opiekunów prawnych uczniów, których prace zostały przeze mnie zgłoszone do Konkursu LemOkładka 

organizowanego przez Stowarzyszenie Traugutt.org, w zakresie uczestnictwa w Konkursie, przetwarzania danych 

osobowych dla celów konkursowych oraz przeniesienia praw autorskich, na zasadach określonych w Regulaminie 

Konkursu. 

data ……………….............., imię i nazwisko: …………………….............……, podpis: ………………………


