
Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek 
Satyryczny – 

- "Jak to dawniej w Legionach bywało... 2009"

Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury 
w Legionowie 

Tematem konkursu jest miasto Legionowo, 90 rocznica nadania miastu 
nazwy, legioniści (wpisani  w historię miasta), wojska balonowe, stacjonujące 
w Legionowie wojsko 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, wojsko 
wczoraj i dziś.

Warunki uczestnictwa
1. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne wykonane 
w dowolnej technice, będące oryginałami. Dopuszcza się prace wcześniej publikowane, ale 
nie nagradzane na innych konkursach.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w kategorii RYSUNEK SATYRYCZNY. 
3. Format prac - max A3, ilość prac do 5.
4. Praca powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem, adresem, krajem autora 
oraz adresem e-mail . Mile widziane jest nadesłanie dodatkowo prac w wersji elektronicznej, 
co będzie pomocne w szybkim i sprawnym tworzeniu katalogu pokonkursowego.
5. Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu w terminie 
do 15. 06. 2009 na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
05-120 Legionowo 
ul. C. K. Norwida 10

z dopiskiem: Konkurs - Legionista

tel.: 022 774 44 74, tel/fax: 022 784 44 99
e-mail: moklwo@wp.pl

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie.

Nagrody:

W kategorii: dorośli

I miejsce –   1500 zł oraz statuetka „Złoty Balon”
II miejsce – 1000 zł oraz statuetka „Srebrny Balon”
III miejsce – 500 zł oraz statuetka „Brązowy Balon”

W kategorii: dzieci i młodzież do lat 16

I miejsce – statuetka „Złoty Balon”
II miejsce – statuetka „Srebrny Balon”
III miejsce – statuetka „Brązowy Balon”



1. Oceny prac dokona jury w skład którego wchodzą

Przewodniczący jury:
Edward LUTCZYN – rysownik,

Członkowie jury:
Mirosław HAJNOS – rysownik,
Szczepan SADURSKI – rysownik, 
Andrzej SOBIERAJSKI – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie,
Marek DĄBROWSKI – rysownik.

Prace jurorów nie biorą udziału w konkursie i nie podlegają ocenie - wystawiane są poza 
konkursem.
2. Nagrody wręczane zostaną 15.08.2009 r. w trakcie imprezy „Legionowo Rock Festiwal”. 
W tym dniu zostanie również zorganizowana plenerowa wystaw pokonkursowa.
3. Nagrody na specjalne życzenie laureatów mogą być przesyłane pocztą.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego rozdysponowania nagród, przy czym ogólna pula nie 
ulegnie zmianie.

Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie i jego otwarciu jest bezpłatny. 
2. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.
3. Prace nadesłane na konkurs przechodzoną na własność organizatora – prawa autorskie do 
w/w prac zachowują twórcy dzieł
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania prac w celach 
promocyjnych konkursu. W przypadku innego wykorzystywania dzieła konieczna będzie 
zgoda autora.
5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na 
warunki niniejszego regulaminu.

Regulamin, karta zgłoszeniowa, zaproszenie do pobrania na stronie 
http://www.moklegionowo.pl
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