
Konkurs „Szkic ma moc” jest skierowany do uczniów, studentów oraz absolwentów 
szkół i uczelni artystycznych.
Przedmiotem konkursu są szkicowniki w zwartej zeszytowej formie. Konkurs ma 
na celu wyłonić oryginalny zbiór szkiców jednego autora. Jeden autor może zgłosić 
do konkursu jeden szkicownik o maksymalnym formacie A3, który zawiera 
minimum 10 stron.
Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu 
w terminie do 13 lutego 2023 r. (data stempla pocztowego) na adres:

Legnickie Centrum Kultury – konkurs „Szkic ma moc 2023”
Chojnowska 2
Akademia Rycerska
59-220 Legnica

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie. 
Prace przesyłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane do konkursu.

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Organizator może odesłać prace na koszt autora. Szczegóły opłat i zwrotu prac zostaną 
ustalone indywidualnie w korespondencji elektronicznej. Wobec braku możliwości 
archiwizowania prac organizator będzie zmuszony dokonać ich utylizacji w przypad-
ku nieodebrania do końca roku 2023.
Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Autor wyraża zgodę na publicz-
ne przetwarzanie przesyłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.
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Regulamin konkursu na szkicownik

SZKIC MA MOC 2023! 



Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie Jury.
Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:

I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 5000 PLN
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3000 PLN
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1500 PLN
oraz dwa równorzędne wyróżnienia po 1000 PLN każde

Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich 
nieprzyznania  przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 26 lutego 2023 r. 
na stronie internetowej: www.satyrykon.pl oraz www.lck.art.pl 

uwaga!
Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.
Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie Satyrykon 2023, 
podczas której odbędzie się wręczenie nagród i wernisaż wystawy.

 

Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do ich 
wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, 
zwielokrotniania i wprowadzenia do obrotu w formie katalogu wystawienniczego.
Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy wystawy. 
Jurorom przysługuje prawo do kwalifikacji szkicowników od uczestników nie uczęszcza-
jących do szkół artystycznych.
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na 
warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w kata-
logu wystawy pokonkursowej.
Organizatorem konkursu jest Legnickie Centrum Kultury 
(76 723 37 00; e-mail: lck@lck.art.pl, 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2).

 

• zamknięcie przyjmowania prac: 13 lutego 2023 r. (data stempla pocztowego)
• posiedzenie Jury: 25-26 lutego 2023 r.
• wystawa konkursowa: czerwiec – sierpień 2023 r.
• zwrot prac po wystawie: do 31 grudnia 2023 r. 
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