
 

Regulamin konkursu fotograficznego i plastycznego 

 

 

 

 §1. Przepisy ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu są Spotkania Teatralne Zwierciadła (dalej zwane 

„Organizatorem”). 

2. Termin nadsyłania prac upływa 27 lutego 2015 roku. 

3. Konkurs adresowany jest do grona twórczych, młodych ludzi, którzy zaprezentują 

ciekawą interpretację tematu: „Świat teatru” 

4. Forma pracy konkursowej: rysunek ołówkiem, kredką, malarstwo na papierze  

lub fotografia. 

5. Każdy z uczestników może przekazać na konkurs jedną pracę. 

6. Z nadesłanych prac utworzona zostanie galeria na korytarzach II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, którą  

będzie można podziwiać przez cały czas trwania Zwierciadeł.  

Równolegle utworzona zostanie multimedialna galeria na stronie internetowej: 

http://zamoy.lublin.pl/zwierciadla 

 

 

§2. Cele konkursu 

 

● Kształtowanie wyobraźni uczestników przez prace plastyczne i fotografie 

● Popularyzowanie tematyki związanej z teatrem 

● Promocja Spotkań Teatralnych „Zwierciadła” 

 

 

 

 

 

http://zamoy.lublin.pl/zwierciadla


 

§3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku gimnazjalnym i licealnym z Lublina  

i województwa lubelskiego. 

2. Prace zgłaszać mogą zarówno grupy (maksymalnie 5 osób) jak i pojedyncze 

osoby. 

3. Prace w formacie A3 (lub większym) należy dostarczyć pocztą na adres 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie 

(ul. Ogrodowa 16, 20 - 075 Lublin) z dopiskiem „ZWIERCIADŁA” lub osobiście 

do sekretariatu szkoły (pierwsze piętro, pokój nr 111) oraz w formie elektronicznej  

na adres e-mail:zwierciadla.lublin@gmail.com. 

4. Każdy uczestnik konkursu musi opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: 

● imię i nazwisko 

● klasa 

● dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres e-mail) 

● pełna nazwa szkoły 

Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace 

niepodpisane lub z niekompletną listą danych nie będą zakwalifikowane 

do konkursu. 

5. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnego autorstwa, 

wcześniej niepublikowanymi. 

7. Prosimy o nieumieszczanie na pracach znaku wodnego. 

8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem 

autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz zgody 

na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez 

Organizatora, oraz w Internecie. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie 

do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora 

o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania prac do celów 

promocyjnych i publikacji. 

10. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu 

i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa 

do nagrody.  
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§4. Wyniki konkursu i nagrody 

 

1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach- liceum oraz gimnazjum. 

2. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów konkursu spośród 

przekazanych prac. 

3. Kryteriami oceny prac są zgodność z tematyką, oryginalność pracy, ciekawe  

i niebanalne podejście do tematu pracy. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się trzeciego dnia Zwierciadeł,  

tj. 13. marca 2015r. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona  

na stronie internetowej oraz na profilu Organizatora na Facebooku. 

5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez jury konkursu. 

6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również 

do nieprzyznania nagród. 

7. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna i niepodważalna. 

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani na ich równowartość 

pieniężną. 

 

 

§5. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy w chwili przystąpienia do konkursu zgadzają się na publikowanie 

zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji. 

2. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego 

opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę. 

3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń 

mających wpływ na organizowanie konkursu. 
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