
Regulamin Konkursu na plakat  
50.edycji Ińskiego Lata Filmowego 

 
Art. I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu na plakat 50. Edycji Ińskiego Lata Filmowego są Stowarzyszenie 
Ińskie Lato Filmowe oraz Uniwersytet Szczeciński 

2. Celem Konkursu jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do 
filmowego charakteru festiwalu oraz miejsca, w którym odbywa się festiwal, czyli 
Ińska i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Festiwal odbywa się w miejscu atrakcyjnym 
przyrodniczo nad jeziorem.  
3. Nadesłanie plakatu na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich 

postanowień niniejszego regulaminu. 
 

Art. II. Warunki uczestnictwa 
1. W Konkursie mogą uczestniczyć samodzielni autorzy, zarówno studenci i uczniowie uczelni 

artystycznych, zawodowi plastycy i graficy, jak i twórcy niezajmujący się zawodowo sztuką.  
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem 

plakatu/ów i jego zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw osób trzecich. 
3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 
Art. III. Wymagania techniczne i formalne 

1. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę plakatów. 
2. Plakat zgłoszony do Konkursu powinien zawierać następujące treści: nazwę i edycję 

imprezy (50.Ińskie Lato Filmowe), datę imprezy (11-20 sierpnia 2023) oraz nazwę 
miejsca (Ińsko).  Treści stanowią integralną część projektu.  

3. Poszczególne elementy plakatu powinny być zapisywane na warstwach — tak, aby 
organizatorzy mogli wykorzystywać jego poszczególne elementy do tworzenia innych 
projektów np. koszulek czy layoutu katalogu.   

4. Istotne elementy plakatu (np. napisy) należy umieszczać minimum 30 mm od krawędzi 
plakatu. 

5. Format plakatu A1 - 594 x 841 mm. 
6. Projekt plakatu należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formie zapisu *.pdf lub *.jpg 

lub *.tif. w rozdzielczości nadająca się do druku.  
7. Do zakwalifikowania plakatu do postępowania konkursowego niezbędne jest wypełnienie 

formularzu zgłoszeniowego. 
8. Przy ocenie plakatu będą brane pod uwagę jego walory techniczne (odpowiedni układ 

kompozycyjny, czytelność i komunikatywność przekazu zawartego na plakacie oraz 
estetyczne wykonanie plakatu) oraz merytoryczne (zgodność treści plakatu z charakterem 
imprezy i miejsca oraz spójność kompozycyjna). 

 
Art. IV Termin i miejsce składania plakatów 

1. Kompletne zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 1 kwietnia 2023 r. 
2. Plakat/plakaty konkursowe prosimy wysyłać na adres: beata.zawadka@usz.edu.pl  

magdalena.skrzynska@usz.edu.pl  
 

Art. V. Jury i nagrody 



1. Nagrody (1000 PLN, karnet na 50-tą edycję Festiwalu oraz umieszczenie nazwiska 
Zwycięzcy w materiale informacyjnym o festiwalu, nie wyłączając katalogu – wszystko 
po stronie SILFu) przyzna Jury w składzie: 
- Przemysław Lewandowski 
- Beata Stelter 
- Beata Zawadka 
- Magdalena Skrzyńska 

2. Jury Konkursu dokonuje oceny plakatów oraz decyduje o przyznaniu nagród. 
3. Jury dokonuje wyboru większością głosów. 
4. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród. 
5. Laureat nagrody pieniężnej jest zobowiązany w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty 

ogłoszenia wyników Konkursu do dostarczenia w formie elektronicznej na adres podany  
e-mailem wypełnionego formularza oświadczenia podatkowego i formularza umowy 
licencyjnej.  

6. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na konto osobiste wskazane przez laureata. 
W przypadku laureatów niepełnoletnich, nagroda zostanie przekazana na wskazane konto 
rodzica lub opiekuna prawnego. 
 

Art. VI. Ogłoszenie wyników Konkursu 
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 15 kwietnia 2023 r. 
2. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie 

internetowej Organizatora www.ilf.org.pl,  fan page’u Ińskiego Lata Filmowego oraz stronie 
internetowej i fejsbukowej Uniwersytetu Szczecińskiego 

 


