
Towarzystwo Miłośników Torunia, CK Dwór Artusa oraz Festiwal DwuTakt 
zapraszają na                                   

Ogólnopolski konkurs pod tytułem: „Smok toruński” 

Tematyka: związana z legendą o smoku toruńskim. 

Wszystkich uczestników zapraszamy na uroczyste odczytanie wyników                       
i wręczenie nagród podczas Festiwalu Kultury Popularnej DWUTAKT w dniu           

7 maja 2016 r. w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, Rynek Staromiejski 6 

 

Wstęp 

 Na rogu ulic Podmurnej i Szerokiej, przy odkrytym fragmencie Strugi Toruńskiej znajduje się statuetka 
toruńskiego smoka. Z figurką tą związana jest jedna z legend. 

Oto jej treść, którą można przeczytać na tablicy koło figurki: 

"13 sierpnia 1746 roku mistrz ciesielski Johann Georg Hieronimi i żona miejskiego żołnierza Kataharina 
Storchin zaświadczyli w kancelarii miejskiej w Toruniu, że wiosną 1746r. widzieli smoka. Stwór potrafił latać 
i pływać, miał 2 m długości, głowę i tułów ciemnoszare, ogon jasnobrązowy i błyszczący. Smok latający 
(draco volans) pojawił się w pobliżu Strugi Toruńskiej w rejonie Przedzamcza i odleciał w stronę ruin zamku 
krzyżackiego." [za: torun.turystyka.pl] 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt ogłasza konkurs na satyryczny rysunek lub 
komiks; 

2. Konkurs trwa do 15 kwietnia 2016 roku; 
3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, bez względu na pochodzenie i 

obywatelstwo. Profesjonaliści i amatorzy. Pod pojęciem „uczestnik konkursu” 
rozumiana jest zarówno jedna osoba odpowiadająca za scenariusz i rysunki, jak i 
duet lub większa grupa twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być 
członkiem wielu różnych duetów/grup twórców; 

4. Prace powinny dotyczyć tematycznie legendy o smoku toruńskim w dosłownej 
lub dowolnej interpretacji; 

5. Prace powinny posiadać konwencję satyryczną, mogą posiadać tekst lub nie; 
6. Nie ma ograniczeń co do techniki wykonania pracy (ołówek, tusz, kredki, 

akwarela, grafika, collage, fotografia, itd.). Praca musi być płaska, 
dwuwymiarowa, dająca się swobodnie skopiować poprzez skanowanie; 

7. Praca konkursowa może być dostarczona w formie oryginału lub w formie kopii 
(dobrej jakości wydruku na papierze w formacie A4); 

8. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac na konkurs; 
9. Objętość jednej pracy konkursowej to 1 (jedna) stron formatu A4 (210 x 

297mm); 
10. Aby wziąć udział w konkursie pracę (lub prace) należy dostarczyć osobiście lub 

przesłać do dnia 25 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na 



adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs Smok toruński". W kopercie 
powinna znaleźć się niepodpisana praca konkursowa oraz mniejsza zamknięta 
koperta zawierająca dane autora (autorów): imię i nazwisko, wiek, adres 
pocztowy, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku spółki autorskiej należy 
oznaczyć funkcje osób (rysownik, scenarzysta, itp.). W przypadku wysłania 
większej ilości prac w jednej kopercie, każda z nich musi być ponumerowana na 
odwrocie ołówkiem, a identyczny numer musi znaleźć się na załączonej 
dodatkowej mniejszej kopercie (kopertach) z danymi autora (autorów); 

11. Praca konkursowa powinna bazować na własnych pomysłach i być 
niepublikowana nigdzie wcześniej. Bez znaczenia jest data jej powstania; 

12. Za zwycięstwo w konkursie przyznane zostaną nagrody główne w kategoriach:  
1. Dzieci i młodzież do lat 18 (wysokiej klasy tablet ufundowany przez 
Towarzystwo Miłośników Torunia w ramach konkursu "Czy znasz Toruń?");                                                      
2. Dorośli - powyżej 18 lat (nagroda pieniężna w wysokości 1000PLN) 
Przewidywane są również wyróżnienia, nagrody pocieszenia i nagroda 
publiczności. Ponadto nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się na wystawie w 
czasie trwania Festiwalu Kultury Popularnej Dwutakt dnia 7 maja 2016 r. w 
Dworze Artusa w Toruniu oraz mogą zostać opublikowane w albumie 
promocyjnym wydanym po Festiwalu  przez Wydział Promocji Urzędu Miasta 
Torunia; 

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Festiwalu Kultury Popularnej 
DwuTakt (na uroczystej gali w Dworze Artusa w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 
6); 

14. Wszystkim autorom przyznamy po trzy bezpłatne karnety (dla autora i dwóch 
dowolnych osób towarzyszących) uprawniające do darmowego uczestnictwa we 
wszystkich punktach programu Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt w dniu 7 
maja 2016 r. w Dworze Artusa w Toruniu (do odbioru w dniu imprezy od godz. 
11.30 w kasie festiwalu na hasło „Uczestnik Konkursu” i podaniu nazwiska); 

15. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie jury powołanego przez 
organizatora Festiwalu. W jego skład wchodzą:                                                        , 
Wojciech Łowicki (przewodniczący jury)               
Tadeusz Baranowski                   
Paulina Christa                   
Edward Lutczyn                    
Marek Raczkowski              
Stanisław Tym                    
Maciej Neumann (sekretarz jury bez prawa głosu); 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac w 
materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach 
prasowych oraz w Internecie, jako formy promocji autora, prac i samego 
konkursu. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak 
aby bez dodatkowych zezwoleń i wynagrodzenia mógł prezentować wybrane 
prace w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych; 

17. Prace nie będą odsyłane, jednak w razie potrzeby autorzy będą mogli je odebrać 
osobiście (od 11 maja 2016 r.). Szczegóły pod numerem kontaktowym podanym 
poniżej. Prace nieodebrane do dnia 10 lipca 2016 r. przechodzą z dniem 
następnym na własność organizatora; 



18. Dane osobowe przekazane organizatorowi konkursu nie będą udostępniane 
osobom i instytucjom trzecim, służą wyłącznie do komunikowania się z autorami 
prac.  

19. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich, muszą stanowić 
własność uczestnika (uczestników) konkursu; 

20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora; 
21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie; 
22. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.  

 
Organizator - Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt 
 
 
Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:  
telefoniczny: 606 327 418   
e-mailowy (w tytule listu prosimy wpisać: „Konkurs Smok toruński”): 
dwutakt.festival@gmail.com 
 
 
 
Zapraszamy do odwiedzenia fanpage Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt: 
www.facebook.com/dwutakt 
 
Więcej informacji na temat festiwalu:  
http://www.komiksisatyra.pl/muzeum/dwutakt  
 
 

                                                             
         
   

                                                 


