
REGULAMIN KONKURSU 
ALBERT EINSTEIN. POKOJOWE WYKORZYSTANIE ENERGII JĄDROWEJ 

 
Konkurs został zorganizowany z okazji jubileuszu 100-lecia przyznania Nagrody Nobla 
Albertowi Einsteinowi. Nagrodę tę ww. geniusz fizyki otrzymał w roku 1922, za rok 1921. 
Co prawda, formalnie nie otrzymał jej za Teorię Względności i wzór E=mc2, z czego jest 
najbardziej znany, lecz za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego, niemniej jednak obecny 
konkurs odnosi się do całości naukowego dorobku Alberta Einsteina oraz jego społecznej 
działalności na rzecz pokoju. Konkurs jest organizowany we współpracy z 
Departamentem Energii Jądrowej i pod Honorowym Patronatem Ministra Klimatu i 
Środowiska. 

A. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest konkursem otwartym, o zasięgu międzynarodowym. 
2. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne wykonane w 
dowolnej technice, będące oryginałami, nie nagrodzone w innych konkursach i 
spełniające parametry techniczne podane w pkt.6. 

3. Temat i kategorie konkursu: 

I.  Albert Einstein   – kategoria: karykatura, dowcip  
II. Pokojowe wykorzystanie energii jądrowej – kategoria: dowcip  

4. Do konkursu można zgłaszać maksymalnie po 2 prace do każdego tematu.  
5. Przesyłanie prac: 

1 etap - drogą elektroniczną należy przesłać skany prac, w rozszerzeniu JPEG, w 
rozdzielczości 300 dpi, (rozmiar jednego pliku nie może przekraczać 5 MB) na adres        
e-mail: biuro@ffse2021.eu  - do dnia 15 XI 2021r. 

2 etap - indeks prac, które zostaną zakwalifikowane do konkursu i wystawy, zostanie 

opublikowany na stronie www.ffse2021.eu. Dopiero wówczas, do dnia 31 XII 2021r., 

należy przesłać oryginały tych zakwalifikowanych prac, pocztą tradycyjną - na adres: 

Dariusz Pietrzak       

ul. Morelowa 14, 62-095 Murowana Goślina, Polska (Poland)  

z dopiskiem: (konkurs FFSE) 

6. Format prac: maximum A-3 (29,7 x 42 cm), rozmiar jednego pliku do 5 MB, zapisane 
w rozszerzeniu JPEG. W przypadku obiektów trójwymiarowych (np. rzeźb), należy 
najpierw przesłać zdjęcie tej pracy. Rozmiar oryginału nie może przekraczać gabarytu: 
30 x 30 x 30 cm - sposób dostarczenia pracy zostanie ustalony z organizatorem. 

7. Do przesłanych prac należy dołączyć krótką notę biograficzną i wypełnioną PISMEM 
DRUKOWANYM kartę zgłoszenia. Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie 
przesłanych danych (zgodnie z zakresem dotyczącym przepisów RODO) i 
rozpowszechnianie jego wizerunku. 

B. Nagrody 

Jury konkursu przyzna następujące nagrody regulaminowe: 
 
* Grand Prix – statuetka „Koziołki” oraz nagroda pieniężna w wysokości 10.000 PLN 
* 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 7.000 PLN każda. 
* 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 PLN każda. 
* 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 PLN każda. 



Organizatorzy konkursu przewidują również przyznanie wyróżnień i dodatkowych 
nagród pozaregulaminowych. 
 
Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich 
nieprzyznania przysługuje Jury. Decyzje Jury są ostateczne. Warunkiem prezentacji 
prac na wystawie pokonkursowej i w katalogu jest przesłanie przez Autorów oryginałów 
prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej, w nieprzekraczalnym terminie do 
31 XII 2021 r. (liczy się data wpłynięcia prac do organizatora) na podany w pkt.5/2 etap 
adres poczty tradycyjnej. 
Nagrody podlegają opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującym prawem. Warunkiem 
wypłacenia nagrody jest przyjazd laureata na otwarcie wystawy lub przekazanie 
organizatorom konkursu numeru konta bankowego, na które kwota nagrody zostanie 
przelana w ustalonym terminie i odpowiedniej walucie. 
  
C. Postanowienia końcowe. 

1. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do: 
– wystawiania swych prac i wykorzystywania ich na wszelkich polach eksploatacji dla 
   celów reklamowych i w opracowaniach związanych z tematem konkursu oraz 
   prezentacjami wystawy pokonkursowej, 
– zwielokrotniania swych prac i wprowadzania ich do obrotu w formie katalogu i innych 
   wydawnictw, także poprzez internet,  
– obrotu oryginałami prac albo egzemplarzami, na których je utrwalono,  
– użyczania lub najmu oryginałów prac albo egzemplarzy, na których prace te utrwalono, 
– rozpowszechniania prac w sposób inny niż wcześniej omówione. 
2. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie przechodzą na własność organizatorów i 
fundatorów nagród. 
3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu jest organizator konkursu.  
4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na 
warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu 
wystawy pokonkursowej oraz indeksie zaprezentowanym w internecie. 
 
 
5. Organizatorem konkursu jest: 
 Fundacja Festiwalu Satyry Europejskiej „Koziołki”  
 ul. Mazurska15, 60-433 Poznań, Polska (Poland) 
 www.ffse2021.eu  e-mail: biuro@ffse2021.eu 
 
Przedstawicielami organizatorów są:  
- Dariusz Łabędzki /prezes FFSE/ 
- Dariusz Pietrzak  /członek rady FFSE/ 
 
TERMINARZ 

 ogłoszenie konkursu: 1 VIII  2021r. 
 zamknięcie przyjmowania prac drogą elektroniczną: 15 XI 2021r., godz. 23:59 

czasu polskiego 
 informacja o zakwalifikowaniu prac do wystawy konkursowej: do 30 XI 2021r. na 

stronie www.ffse2021.eu 
 nadsyłanie oryginałów prac zakwalifikowanych do wystawy: do 31 XII 2021 
 posiedzenie Jury: 10 I 2022r. 
 ogłoszenie wyników: do dnia 15 I 2022r. 
 wystawa pokonkursowa 12 – 31 III 2022r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_u%C5%BCyczenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_najmu
http://www.ffse2021/
mailto:konkurs@karykatury.info
http://www.ffse2021/

