
 
 

 

 

 

Regulamin konkursu na plakat festiwalowy 
 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Polish Cultural Fund – Ann Arbor. 

 

2. Celem konkursu jest wyłonienie projektu graficznego, który stanie się plakatem promującym 30th Ann 

Arbor Polish Film Festival. 

 

 

 

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci/młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. 

 

2. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić od jednego do dwóch projektów. 

 

3. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe. 

 

4. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na stronie PCF do 15 kwietnia 2023, do godziny 23:59. 

 

5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one 

praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

 

 

§3 Wytyczne dla prac konkursowych 

 

1. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści: 

a. nazwę wydarzenia: 30th Ann Arbor Polish Film Festival 

b. miejsce na datę wydarzenia 

c. logotyp festiwalu (rysunek lub logo pobrane ze strony) 

 

2. Plakat powinien być metaforą graficzną festiwalu filmowego i powinien być oparty na oryginalnym 

pomyśle. 

 

3. Plakat festiwalowy może być wykonany w dowolnej technice plastycznej (farby, mazaki, kredki, 



grafika cyfrowa) w formacie co najmniej A2, w pozycji pionowej. 

 

4. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście organizatorowi lub wysłać na adres organizatora do 15 

kwietnia 2023 na adres: 

 

Polish Cultural Fund – Ann Arbor 

Konkurs na plakat AAPFF 

1533 Broadway St. 

Ann Arbor, MI 48105 

 

5. Praca konkursowa powinna być podpisana poprzez załączenie na odwrocie plakatu wypełnionej karty 

zgłoszenia. 

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres: pcfannarbor@gmail.com.  

 

 

§4 Nagrody 

 

1. Spośród nadesłanych prac zostanie wybrany jeden zwycięski plakat, którego autor otrzyma nagrodę 

finansową w wysokości $200. Przewiduje się także przyznanie wyróżnień w formie nagród rzeczowych. 

 

2. Wyboru zwycięskiego plakatu dokona komisja wyłoniona przez Polish Cultural Fund – Ann Arbor. 

 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca kwietnia 2023 roku na stronie internetowej Polish Cultural 

Fund – Ann Arbor, a laureat zostanie powiadomiony drogą e-mailową. 

 

4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas 30th Ann Arbor Polish Film Festival, podczas którego będą 

wystawione również wszystkie inne zgłoszone projekty plakatów. 

 

5. Laureat zostanie zaproszony do komisji, która wybierze zwycięski plakat w kolejnym konkursie. 

 

 

 

§5 Postanowienia końcowe 

 

1. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w druku i 

w Internecie oraz rozpowszechnianie zgodnie z zaplanowaną kampanią promocyjną festiwalu. 

 

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. 
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