
REGULAMIN / SKRÓT 
IDEA: konkurs na plakat: 
550 urodziny Mikołaja Kopernika 
Międzynarodowy konkurs na plakat

Czy słyszeliście coś, kiedyś o Koperniku?  
Zapraszamy Was do udziału w konkursie na 
plakat upamiętniający 550-te urodziny Mikoła-
ja Kopernika!

19 lutego 2023 roku przypada 550. rocznica 
urodzin wybitnego uczonego i astronoma Miko-
łaja Kopernika, który nie tylko dokonał jednego 
z najważniejszych odkryć w historii, ale również 
zapoczątkował rewolucję naukową, która zmieni-
ła postrzeganie świata. Jest to postać niezwykle 
istotna zarówno dla historii Polski, jak i całego 
świata. Jako człowiek renesansu Mikołaj Ko-
pernik zajmował się wieloma dziedzinami nauki; 
astronomią, astrologią, matematyką, ekonomią, 
kartografią i filologią.

http://rokkopernika.uwm.edu.pl/konkurs/
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RULES & TERMS / SUMMARY 
IDEA: competition for a poster:  
550th birthday of Nicolaus Copernicus
International poster competition 
 
Have you heard anything about Copernicus? 
We would like to invite you to participate in 
a poster competition commemorating the 
550th birthday of Nicolaus Copernicus!   
 
19 February 2023 marks the 550th anniversary 
of the birth of the eminent scientist and astro-
nomer Nicolaus Copernicus, who not only made 
one of the most important discoveries in histo-
ry, but also started a scientific revolution that 
changed the way we see the world. He is an 
extremely important figure for the history of both 
Poland and the world. As a Renaissance man, 
Nicolaus Copernicus was involved in many fields 
of science; astronomy, astrology, mathematics, 
economics, cartography and philology. 

http://rokkopernika.uwm.edu.pl/konkurs/



Konkurs odbywa się w ramach Światowego Kongresu 
Kopernikańskiego, z okazji ustanowienia uchwałą Sena-
tu RP roku 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Kongres 
organizują wspólnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polska 
Akademia Nauk.

CEL KONKURSU:
Wyłonienie najciekawszych plakatów, kreacji 
graficznych na temat przewodni konkursu;  
550. urodziny Mikołaja Kopernika.

NAGRODY: 
Spośród nadesłanych zgłoszeń międzynarodowe 
Jury wyłoni laureatów:
Grand Prix   - 3000 PLN, 
1 Nagroda  - 2000 PLN, 
2 Nagroda  - 1500 PLN, 
3 Nagroda  - 1000 PLN, 
Wyróżnienie   - 500 PLN 
oraz
maksymalnie 100 finalistów, których plakaty zostaną 
zaprezentowane na wystawach pokonkursowych w Cen-
trum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia w Olsztynie, oraz 
we Fromborku i Toruniu. Spośród plakatów zakwalifiko-
wanych do finału 20 najlepszych zostanie wystawionych 
w przestrzeni miejskiej Olsztyna, Fromborka oraz na Gali 
finałowej w Olsztynie podczas Konferencji Kopernikańskiej.

The competition is held as part of the World Copernicus 
Congress, on the occasion of the 2023 Year of Nicolaus 
Copernicus established by a resolution of the Senate of the 
Republic of Poland. The Congress is organised jointly by 
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Jagiellonian Univer-
sity in Kraków, University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
and the Polish Academy of Sciences. 

PURPOSE OF THE COMPETITION:
To select the most interesting posters, graphic 
creations on the theme of the competition; the 
550th birthday of Nicolaus Copernicus.
 

AWARDS: 
An international jury will select the winners from the 
submitted entries: 
Grand prix   - PLN 3000  
1st prize   - PLN 2000  
2nd prize   - PLN 1500  
3rd prize   - PLN 1000  
honorable mention - PLN 500 
and
a maximum of 100 finalists, whose posters will be 
presented in post-competition exhibitions at the Stara 
Kotłownia Expo Centre in Olsztyn, and in Frombork and 
Toruń. Of the posters shortlisted for the finals, the 
20 best will be exhibited in the urban space of Olsztyn, 
Frombork and at the Final Gala in Olsztyn during the 
Copernican Conference. 
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TERMINY:
Ogłoszenie konkursu:    18 luty 2023  
Otwarcie rejestracji prac:   15 marca 2023  
Data przesłania projektów:   30 kwietnia 2023
     godz. 23.59
Lista osób zakwalifikowanych:  15 maja  2023 
Data przesłania plików Hi-Res:   30 maja 2023  
Ogłoszenie finalistów i zwycięzców:  czerwiec 2023  
Wystawy pokonkursowe:   czerwiec  —  
     grudzień 2023

JAK ZGŁOSIĆ PLAKAT
1. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci, 
którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 5 lat.

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy różne 
plakaty

3. Zgłoszenia można przesyłać wyłącznie online, wypeł-
niając formularz zgłoszeniowy:  
https://rokkopernika.uwm.edu.pl/konkurs/ 

4. Specyfika: format zgłoszeń: podgląd plakatu 7x10 cm, 
300 dpi, RGB, jpg

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 
30.04.2023 (23:59 GMT)

DEADLINES: 
Announcement of the competition:  18 February 2023 
Opening of registration of works: 15 March 2023   
Date of submission of projects:   30 April 2023,  
     11.59 pm 
List of successful applicants:  15 May 2023 
Hi-Res file submission date:   30 May 2023  
Announcement of finalists and winners: June 2023 
Exhibitions:     June —  
     December 2023 
 

HOW TO SUBMIT A POSTER 
1. The competition is open to students and graduates who 
have completed their studies within the last 5 years

2. Each participant can submit a maximum of 3 different 
posters

3. Entries can only be submitted online by completing 
the entry form:  
https://rokkopernika.uwm.edu.pl/konkurs/ 

4. Specifics: entry format: 7 x 10 cm poster preview, 
300 dpi, RGB, jpg

 

DEADLINE FOR SUBMISSIONS: 
30.04.2023 (23:59 GMT)
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SKŁADANIE PRAC KONKURSO-
WYCH:
1. Prace prześlij przez formularz znajdujący się na 
stronie konkursu: format: 10 × 7 cm (orientacja 
pionowa), 300 dpi, RGB, jpg (maksymalnie 5 MB) 
do dnia 30 kwietnia 2023 r.

2. Plik pracy nazwij swoim imieniem i nazwiskiem oraz 
numerem np. adam_kowalsky_1.jpg. Na pracy zabrania 
się podawania imienia i nazwiska w jakimkolwiek miej-
scu na pracy.

3. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych (wglą-
dówek): 30 kwietnia 2023 r.

4. Ostateczny termin nadsyłania prac wybranych do finału 
konkursu, pliki do druku Hi-Res; 100 x 70 cm, 200 dpi, 
CMYK, jpg, (maksymalnie 30 MB): 30 maja 2023.

SUBMISSION OF COMPETITION 
ENTRIES:
1. Submit your posters via the form on the competition 
page: format: 10 × 7 cm (vertical orientation), 300 dpi, 
RGB, jpg (maximum 5 MB) by 30 April 2023.

2. Name the file of the work with your name and num-
ber e.g. adam_kowalsky_1.jpg. It is forbidden to men-
tion your name anywhere on the work.

3. Deadline for submission of competition entries (pre-
views): 30 April 2023.

4. Final deadline for submission of works selected for 
the competition final, Hi-Res print files; 100x70cm, 200 
dpi, CMYK, jpg, (maximum 30 MB): 30 May 2023.
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http://rokkopernika.uwm.edu.pl/konkurs/


