
REGULAMIN „Legnickiej Jesieni Miedzianej” 
 
I – Konkurs Poetycki „Legnickiej Jesieni Miedzianej” 

1. Uczestnikami konkursu mogą być amatorzy i profesjonaliści. 
2. Tematem prac konkursowych jest „KOLORY LEGNICKIEJ JESIENI”. 
3. Konkurs ma charakter otwarty. 
4. Ilość prac: do pięciu wierszy. 
5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład jury ani członkowie ich 

rodzin. 
6. Każdy zastaw prac powinien być opatrzony godłem (dowolnie brzmiący pseudonim).  

W treści e-maila należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz dane do kontaktu 
(e-mali, telefon), w załączniku wiersze opatrzone godłem. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 
nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych materiałach 
promujących miasto. 

8. Prace należy przesłać na adres e-mail: tmlprolegnica@wp.pl w terminie do dnia        
30 listopada 2022r. 

9. Biuro organizacyjne: Towarzystwo Miłośników Legnicy, Rynek 5/6 I p, 59-220 
Legnica, tel. (76) 852-59-48. 

10. Przekazanie prac jest równoznaczne ze znajomością regulaminu i jego akceptacją. 
11. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych. 
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie TML po 

wcześniejszym ustaleniu terminu ze zwycięzcami (Rynek 5/6, I piętro) 

II – Konkurs Plastyczny „Legnickiej Jesieni Miedzianej” 

1. Uczestnikami konkursu mogą być amatorzy i profesjonaliści. 
2. Tematem prac konkursowych jest „KOLORY LEGNICKIEJ JESIENI”. 
3. Konkurs ma charakter otwarty. 
4. Ilość prac: do pięciu prac plastycznych. Technika prac dowolna. 
5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład jury ani członkowie ich 

rodzin. 
6. Każdy zestaw prac powinien być opatrzony : 

• godłem (dowolnie brzmiący pseudonim),  

• imieniem i nazwiskiem, 

• danymi do kontaktu (e-mail, telefon) 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 
nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych materiałach 
promujących miasto. 

7. Prace należy dostarczyć osobiście ( każdy czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00 
lub przesłać na adres: Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica, Rynek 5/6 I p, 
59-220 Legnica w terminie do dnia 30 listopada 2022r. 

8. Biuro organizacyjne: Towarzystwo Miłośników Legnicy, Rynek 5/6 I p, 59-220 Legnica, 
tel. (76) 852-59-48. 
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9. Przekazanie prac jest równoznaczne ze znajomością regulaminu i jego akceptacją. 
10. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych. 
11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie TML po 

wcześniejszym ustaleniu terminu ze zwycięzcami (Rynek 5/6, I piętro) 

III – Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych. 

1. Uczestnikami konkursu mogą być Organizacje Pozarządowe działające na terenie 
Legnicy oraz regionu. 

Uczestnik zobowiązuje się do: 

- Dokonania zgłoszenia udziału swojej organizacji we FLOP SHOW  i dostarczenia 
deklaracji udziału do biura Organizatora drogą e-mail na adres: tmlprolegnica@wp.pl 
w terminie do 30 września  2022 roku. 

-      Udziału w paradzie otwierającej FLOP. 

       -     Przestrzegania wszelkich zaleceń zespołu organizacyjnego. 

- Rozłożenie i złożenie swojego stoiska we wskazanym czasie przez zespół 
organizacyjny. 

- Współpracy w czasie trwania Flop Show z organizatorami FLOP SHOW,                           
a szczególnie z jego zespołami zadaniowymi.  

2. Tematem prac jest podsumowanie działalności danej organizacji w roku 2022. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

materiałów pozyskanych na FLOP SHOW z udziałem uczestników Organizacji 
4. Przekazanie zgłoszeń w uczestnictwie FLOP SHOW  jest równoznaczne ze znajomością 

regulaminu i jego akceptacją. 

 

 

 

Autorzy wierszy, prac plastycznych oraz uczestnicy FLOP zgłaszając udział w 
konkursie, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Biuro Konkursu (w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych) 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 
133, poz. 833, z późn. zm. 
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