
REGULAMIN  KONKURSU LUBESLKIEGO LANDART FESTIWALU 2012

Postanowienia ogólne

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów, które zostaną zrealizowane podczas drugiej edycji 

Lubelski Festiwal Land Art w terminie 30.07-11.08.2012.

Organizatorem Festiwalu jest Urząd Marszałkowski w Lublinie.

§1

Projekty

1. Miejsce realizacji i prezentacji wybranych projektów: województwo lubelskie - region 
Roztocze - Józefów – kamieniołom, jezioro, lasy, pola.

2. Projekty powinny zwracać uwagę odbiorców na naturalne właściwości przyrodnicze terenu 
Roztocza i jego zasoby naturalne .

3. Nadsyłane projekty instalacji powinny wykorzystywać  naturalne materiały organiczne i 
pochodne. Przy ocenie będzie też brana pod uwagę trwałość instalacji-preferowane będą 
prace o dłuższym czasie  ekspozycji.

§2

Warunki uczestnictwa w eliminacjach

1. Uczestnikiem festiwalu i eliminacji może być osoba fizyczna,pełnoletnia lub grupa  osób o 
udokumentowanym dorobku artystycznym.

2. Aby wziąć udział w eliminacjach należy w terminie od dnia 15 marca 2011 roku do dnia 30 
maja 2012 roku przesłać projekt instalacji / dzieła, spełniający kryteria określone w §1.
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3. Projekty należy przesyłać w formie opisowej i graficznej wraz z dołączona KARTĄ 
UCZESTNIKA.

4. Do konkursu ,każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość prac. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn 
nie leżących po stronie Organizatora.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 
Regulaminu. 

§3

Wyniki eliminacji

1. Wszystkie zarejestrowane  prawidłowe zgłoszenia wezmą udział w eliminacjach 
polegających na ocenie i wyborze najciekawszych projektów. Wyboru dokona Komisja 
Festiwalowa  powołana przez Organizatora. 

Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Ze wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń, Komisja wybierze projekty , które 
zostaną zrealizowane w programie  festiwalu. Ilość projektów do realizacji określa 
Organizator.

3. Koszta związane z realizacją wybranego projektu będą ustalane indywidualnie na podstawie 
danych zawartych w karcie uczestnika.

4. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone na stronie www.landart.lubelskie.pl .

5. Wybrani uczestnicy zostaną powiadomieni  drogą mailową lub telefoniczną.
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§4

Postanowienia końcowe

1. Z chwilą przyznania prawa do realizacji instalacji / dzieła, laureat eliminacji przenosi część 
praw autorskich wyróżnionego projektu na organizatora festiwalu. Przeniesienie praw 
autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów 
na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, CD, na kliszy fotograficznej, 
zwielokrotnienia dowolną techniką, używania projektów w obrocie gospodarczym we 
wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach.

2. Uczestnik przystępując do eliminacji zapewnia, że przysługują mu wszelkie i 
nieograniczone prawa autorskie do dostarczonego projektu. 

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, ze nie 
naruszają one praw osób trzecich,w szczególności ich majątkowych i osobistych praw 
autorskich.

4. Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów odszkodowań powstałych z 
tytułu  naruszenia przez niego praw określonych powyżej.

5. Uczestnik przystępując do eliminacji wyraża zgodę na zasady eliminacji zawarte w 
niniejszym Regulaminie.

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

3/5



 LAND-ART FESTIVAL COMPETITION REGULATIONS

General provisions

The main aim of the competition is choosing the projects, which will be realising in the second leg of 
the Lublin's Land Art festival 30.07.-11.08.2012
Festival's organiser is Marshal Office of Lublin Voivodeship.

§1

Projects

1.The place of carrying out and presentation of choosen projects: Lublin Voivodeship - region, 
Roztocze - Józefów - stone pits, lakes, forests, fields.

2.Projects should attrack audience's attention to the natural properties of Roztocze terrain and it's 
natural resources.

3.In the process of evaluation the first factor will be taking in consideration is stability of the 
installation – works which can be remained exposed for a longer period of time will be prefered 
in the decision making.

§2

Conditions of participation

1.Participant of festival and eliminations could be a physical person of 18 or over, or a group of 
people with documented artistic achievements.

2.To take a part in the eliminations, a project of instalation / work which meets the requirements 
mentioned in §1 should be sent in between March 15

th 
2012 and May 30

th 
2012 

3.Projects should be sent in descriptive and graphic form, please attach a filled in 
PARTICIPANT CARD.

4.Every participant may send more than one work. 

5.Organiser do not take responsibility for applications which arrive late or are lost without the 
organizers fault. 

6.Participation in competition is free and voluntary.
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7.Participation in competition equals with acceptation all of the provisions of this regulations.

§3
Results of eliminations

1.All properly registered projects will take a part in eliminations. Festival committee will 
evaluate and choose best and most interesting projects. 

2.Committee decisions are ultimate and irrevocable.

3.From all regular sended applications, committee will choose those projects, which will be 
released in festival's programme. Number of projects will be defined by the organiser.

4.Results of eliminations will be available at www.landart.lubelskie.pl

5.Choosed participants will be informed by email or phone.

§4
Final provisions

1.When participant obtains the right to carry out the instalation / work, part of the copyrights 
shall be transfered to the organiser. Transfer of the copyrights applies to: saving the projects on 
different media, for example cds, photo, internet, using the project in for economic turnover 
purposes in all available law forms.

2.By handing over his work for the competition purposes the participant declares he does not in 
any way, financial or personal, affect other persons rights.

3.Participant is obliged to bear all costs arising from affecting any rights of other persons.

4.Participant who takes part in eliminations consents to the rules included in this regulations.

5.All contents included in promotional materials have only promotional nature. Only provisions 
included on this regulations have a legal force. 
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