REGULAMIN
Konkurs na Łemkowski Komiks
1. Organizatorem Konkursu na Łemkowski Komiks (zwany dalej Konkursem) jest Lemkoland i
Fundacja Stara Droga, zwane dalej Organizatorem. Partnerem konkursu jest Radio-Lemko.pl i
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza.
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – łemkowskiego komiksu dla
dzieci.
3. Celem Konkursu jest:
- promowanie wiedzy o historii i kulturze Łemków
- aktywizacja dzieci i młodzieży pochodzenia łemkowskiego w sferze artystycznej oraz
umożliwienie prezentacji ich umiejętności rysunkowych
- kształtowanie umiejętności artystycznych (graficznych i literackich) wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich (dzieci, młodzież, dorośli). Uczestnikami Konkursu mogą
być osoby indywidualne lub maksymalnie 3-osobowe zespoły uczestników występujących
wspólnie.
5. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia, techniki
mieszane.
6. Prace powinny być wykonane na planszach w pionowym formacie A4 (210 x 297 mm) lub A3,
powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz imiona i
nazwiska autorów. Plansze powinny być opatrzone podpisami wyłącznie na odwrocie.
7. Ocenie podlegać będą komiksy w dwóch kategoriach:
a) tematyka dowolna - wszystkie teksty w komiksie muszą być napisane w języku łemkowskim
cyrylicą, dopuszczalne jest użycie łacinki
b) tematyka nawiązująca do kultury łemkowskiej, ukazująca klimat Lemkowyny tj. tradycyjne
budownictwo, wzornictwo i stroje ludowe, religia itp. - teksty w komiksie mogą być napisane w
języku polskim
8. Termin zgłaszania prac upływa z dniem 31.03.2018 roku. Prace należy przesłać pocztą na
adres: ul. Jana Sawy 11/31A, 20-632 Lublin. Dopuszczamy również możliwość przesyłania
skanów prac (rozdzielczość 300 dpi) na adres: info@lemkoland.com

9. Przesyłka z pracą musi zawierać czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową,
dostępną na stronie www.lemkoland.com/konkurs oraz w załączniku.
10. Prace powinny być zapakowane w podpisaną sztywną teczkę, co umożliwi ich zwrot za
pośrednictwem poczty (kserokopie i wydruki nie podlegają zwrotowi). Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do
konkursu.
11. O wynikach konkursu zadecyduje Jury powołane przez organizatora. Jury, po obejrzeniu
wszystkich prac nadesłanych na konkurs, przyzna nagrody i wyróżnienia. Wysokość i ilość nagród
uzależnione będą od pozyskanych środków na Konkurs.
12. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie w konkursie indywidualnie (mailowo lub
telefonicznie).
13. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac
konkursowych w całości lub we fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach
prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób. Z tego tytułu
autorom wydanych komiksów nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
15. Dane osobowe Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą
przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia Konkursu na warunkach określonych
w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu oraz możliwość do
przedłużenia lub odwołania Konkursu.
17. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga
Organizator.

