
REGULAMIN KONKURSU WYDZIAŁOWEGO “OBRAZ” 

WIOSNA 2017 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest koło naukowo - artystyczne “FOLIA” działające przy 
Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

2. Konkurs rozpoczyna się 22.05.2017r. i trwać będzie do 21.06.2017r. 
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac konkursowych spełniających 

wymogi niniejszego regulaminu.  
4. Tematem realizowanym w ramach konkursu jest  “BIEL”. 
5. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§ 2 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być studenci Instytutu Sztuk Pięknych UMCS, w 
wieku od 18 - 26 lat. 

2. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  
3. Prace konkursowe należy składać w sali 119 Instytucie Sztuk Plastycznych UMCS 

(al. Kraśnickie 2b). 
4. Praca konkursowa musi być wykonaną w technice :  

a. grafiki komputerowej - minimalny rozmiar:  B2, maksymalny rozmiar: B1 

albo 

b. fotografii - minimalny rozmiar: 30x40cm  , maksymalny rozmiar: 70x100cm 
5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

nieopublikowanymi. 
6. Każdy z uczestników może przekazać do maksymalnie 4 prace. 
7. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 
8. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: 

imię i nazwisko, rok studiów, kierunek, e- mail. Dane te będą służyć do kontaktu 
organizatora z uczestnikiem konkursu. 

9. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 
10. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu i nie 

będą udostępniane podmiotom trzecim. 
11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do 
nagrody. 



ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Organizatorzy konkursu w celu wyłonienia zwycięzców powołują komisje 
konkursową w skład której wchodzą:  

a. Dr szt Sebastian Smit – przedstawiciel Wydziału Artystycznego, Instytutu 
Sztuk Pięknych  

b. Mgr Lech Mazurek– przedstawiciel Wydziału Artystycznego, Instytutu Sztuk 
Pięknych  

c. Bartosz Łukasiewicz  – przedstawiciel studentów Wydziału Artystycznego, 
Instytutu Sztuk Pięknych 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, jakość wydruku, estetyka pracy i 
oryginalność. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie nazwisk zwycięzców 
konkursu na stronie wydarzenia konkursu na www.facebook.com oraz na stronie 
głównej UMCS. 

NAGRODY 

1.  Organizatorzy konkursu przewidują następujące nagrody w konkursie: 
a. I miejsce z nagrodą w kwocie 600 zł  
b. II miejsce z nagrodą w kwocie 250 zł 
c. III miejsce z nagrodą w kwocie 150 zł 
d. I wyróżnienie 
e. II wyróżnienie 
f. Uczestnictwo w wystawie pokonkursowej 

2. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 
ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wystawy pokonkursowej w dniu 
23.06.2017r. w Akademickim Centrum Kultury UMCS (ul. Radziszewskiego 16, 
Lublin) 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w 
konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie 

2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie ack.lublin.pl i na 
wydarzeniu na www.facebook.com. 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki 
i zasady prowadzenia konkursu.  

4. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku 
naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika 
niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością 
nawiązania kontaktu lub opóźniających wręczenie przez organizatora konkursu 
nagrody.  

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą konkursu przez 
14 dni od daty ogłoszenia wyników, prawo zwycięzcy do nagrody wygasa.  

http://www.facebook.com/

