
                                                           

                                                                                                                                                                        

                     Konkurs dla studentów Akademii Gdańskich Lwiątek  
 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspólnota Gdańska  
      (biuro: ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, 80-320 Gdańsk Oliwa). 
2. Partnerem konkursu jest Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
3. Konkurs jest dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
 
REGULAMIN 
1. Celem konkursu jest rozwój kreatywności dzieci, integracja społeczności klasowych oraz nauka 

pracy zespołowej.  
2. W konkursie mogą wziąć klasy/zespoły uczestniczące w AGL. Prace indywidualne nie będą brały 

udziału w konkursie. 
3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie klasy do konkursu przez opiekuna na stronie 

www.agl.org.pl do 15 kwietnia 2013. 
4. Kategorie wiekowe i tematy prac:  

a. klasy pierwsze – kamieniczka gdańska, 
b. klasy drugie – herb Gdańska,  
c. klasy trzecie – lew gdański. 

5. Prace muszą mieć charakter formy przestrzennej o wysokości co najmniej 50 cm; technika 
dowolna. 

6. Każda praca musi być trwale opisana: szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna, telefon 
kontaktowy. 

7. Wszystkie zgłoszone prace będą pokazane na wystawie w Galerii Przymorze w Gdańsku,  
ul. Obrońców Wybrzeża 1, w terminie od 25 maja 2013 do 2 czerwca 2013. 

8. Każdy opiekun klasy ma obowiązek dostarczenia odpowiednio zabezpieczonej, gotowej do 
ekspozycji oraz trwale opisanej pracy do Galerii Przymorze w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 1  
w dniach 22 lub 23 maja 2013 w godzinach 12.00 – 21.00.  

9. Obowiązkiem opiekuna lub osoby przez niego wskazanej jest również odebranie pracy  
w dniu 3 lub 4  czerwca 2013 w godzinach 12.00 - 21.00. 

      W przypadku nieodebrania prac w powyższym terminie zostaną one zniszczone.  
10. W dniu 25 maja 2013 prace oceni jury złożone z przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, Pomorskiego Kuratorium Oświaty i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
11. Postanowienia jury są ostateczne. 
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.agl.org.pl w dniu 26 maja 2013. Zwycięskie 

klasy/zespoły zostaną dodatkowo powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie. 
13. Laureaci I miejsc w każdej kategorii wiekowej (klasy pierwsze, drugie i trzecie) otrzymają nagrody  

w postaci warsztatów artystycznych zorganizowanych przez Fundację Wspólnota Gdańska 
oraz materiały i przybory plastyczne. 

14. Laureaci II i III miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają materiały i przybory plastyczne. 
15. Wszystkie klasy oraz opiekunowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
16. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 29 maja 2013 o godzinie 11.00 w Galerii Przymorze  

w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 1. 
17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania wizerunków prac konkursowych w następujących polach eksploatacji: druku  
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych 
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Fundacji Wspólnota 
Gdańska  
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

18. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Agnieszki Chamiec (tel. 519 166 301, e-mail: 
agl@wspolnotagdanska.pl). 

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu składania prac, innego podziału 
nagród, przesunięcia terminu ogłoszenia wyników i rozdania nagród oraz odstąpienia od realizacji 
konkursu. 

20. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 


