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LemLand 2021
International Poster Competition

Brief:
Stanislaw Lem was born on September  12, 1921 

in Lviv, died on March 27, 2006 in Cracow, Po-

land. 2021 is the 100th birthday (and 15th death) 

anniversary of the greatest Polish science fic-

tion writer. The year 2021 is also a special time 

for us due to the ongoing struggle against the 

SARS-CoV-2 virus pandemic and the rapidly 

advancing civilization changes Stanisław Lem 

was a man of above-average intelligence and 

an exceptional visionary. In his books written 

back in the twentieth century, Lem predicted 

the emergence of many devices that func-

tion today, such as audiobooks and e-books. 

He also wrote extensively on various forms of 

intelligence, including machines as in the novel 

The Invincible (1964), and the intelligent ocean 

in the novel Solaris (1961). Lem also addressed 

the issues of cultural changes generated by the 

development of technology, e.g. in the novel 

Return from the Stars (1961).

The LemLand 2021 competition aims prima-

rily to popularize the person of Stanisław Lem 

himself and his work. Thus, the subject matter 

of the posters may refer directly to the Author 

- posters in the form of a tribute to his work - 

Hommage à Stanisław Lem, his literature and 

its adaptations - films, performances etc. and 

to the contexts of our future. Questions about 

the nature and pace of changes in our reality 

as a result of technology, as well as questions 

about the culture-creating role of technol-

ogy are also the desired topics of competition 

entries.

Technical requirements:
Each work should be sent in two formats: one 

for printing, the other for display on screens.

Print format requirements: JPG or PDF, CMYK, 

100x70 cm, 200 DPI, max 10 Mb file size, vertical 

orientation, file name: Country_Name_Sur-

name_Poster-Title_print

Screen display format requirements: JPG or 

PNG, RGB, max 3840 pixels on longer side, max 

10Mb file size, vertical orientation, file name: 

Country_Name_Surname_Poster-Title_screen

Submission deadline:
1st of July 2021

Application form:
Works in digital version should be sent

through the application form on the website

www.lemland2021.pl. 

The maximum number of works sent by one 

participant / design studio / team is 3 posters. 

Works, which do not meet technical require-

ments will not take part in the Competition.

Exhibitions:
The first, pre-premiere exhibition will take place 

in May on the Silesian Festival of Science. The 

exact day is not estimated yet because of 

SARS-CoV-2 pandemic. Organizers will publish 

the date of this exhibition as soon as possible. 
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The works presented during The Silesian Festival 

of Science will be displayed digitally across the 

area of International Congress Centre in Kato-

wice, Poland. Estimated number of displayed 

posters: 100.

The second exhibition of printed works will take 

place in Dydo Poster Gallery in Cracow in Sep-

tember 2021. Estimated number of displayed 

posters: 50.

Preselection Jury:
1. Stefan Lechwar, University of Silesia  

in Katowice , Poland

2. Natalia Dydo, Dydo Poster Gallery, Poland

3. Marcin Klag, Pedagogical University  

of Cracow, Poland

4. Michał Kacperczyk, Academy of Fine Arts  

in Szczecin, Poland

5. Marcin Urbańczyk, Pedagogical University  

of Cracow, Poland

6. Martin Liu, China Europe Design Culture 

Association, Belgium

7. Marek Sibinsky, University of Ostrava,  

Czech Republic

8. Łukasz Kliś, University of Silesia in Katowice, 

Poland

9. Liang Zhe, Zhengzhou University of Light 

Industry, China

Main Jury:
1. Chang Sik Kim, San José State University, USA

2. Oleg Veklenko, Kharkiv State Academy of 

Design and Arts, Ukraine

3. Peter Javorik, Academy of Fine Arts  

in Cracow, Poland

4. Byoung Il Sun, Namseoul University,  

South Korea

5. Alexey Lysogorov, American University  

of Central Asia, Kyrgyzstan

6. Rikke Hansen, Syddansk University, Denmark

Participants:
The competition is open to artists and designers 

from all over the world. The competition is also 

open to design or fine arts students. Participa-

tion in the competition is free of charge. 

Diplomas:
Organizers will grant diplomas for first, second 

and third place in the Competition. Organiz-

ers will grant 3 Honorary mentions. Each artist 

whose work will be qualified to the exhibition 

will get a digital certificate of participation (pdf 

format). 

All the regulations may change 
due to SARS-CoV-2 pandemic.

Information clause regarding the 
consent to process personal data.
1. The Administrator of your personal data will 

be: Marcin Urbańczyk, Pedagogical University 

in Cracow. 

2. Personal data will be processed in order to 

run the competition and for promotional 

purposes.

3. Processing of personal data is based on 

the consent of the person who is the data’s 

subject (based on article 6 (1) (a) RODO).

4. Your data will be processed based on the 

provisions of law, for the period of time 

necessary to achieve the objectives listed 

in clause 2, and not less than the period 

specified in the achieving provisions.

5. You are entitled to:

• access your data, based on art. 15 of RODO, 

provided that shared data cannot reveal 
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undisclosed information, neither infringe 

legally protected information, to which 

protection the Administrator is obliged.

• rectify your data, based on art. 16 of RODO.

• limit your data processing, based on art.  

18 of RODO

• transfer your data

• withdraw your consent to processing of 

your personal data, without affecting the 

lawfulness of its processing based on the 

consent before its withdrawal.

6. Providing your personal data, such as name, 

surname, e-mail address is voluntary, but 

simultaneously required to take part in the 

Competition.

7. If you believe that processing of your 

personal data by the Administrator violates 

the provisions of the RODO clause (GDPR), 

you have the right to lodge a complaint with 

the supervisory body (the President of the 

Office for the Protection of Personal Data).

8. Permissions to process personal data clause 

for the participant of the International Poster 

Competition: LemLand 2021

Participant’s signature

I agree to processing of my personal infor-

mation by: Marcin Urbańczyk in order to take 

part in the competition Lemland 2021 and for 

promotional purposes

Expressing such will complies with the provi-

sions of the Regulations No 2016/679 of the 

European Parliament and EU Council from 

27.04.2016 regarding the protection of the natu-

ral person in relation to personal data process-

ing and free movement of such data and repeal 

of directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulations, hereinafter: RODO). I acknowledge 

receipt of the information clause in accordance 

with articles 13(1) nd (2) of RODO, which I have 

read and accepted for information.

Participant’s Signature

Copyrights:
Ownership of the competition work:

1. Entering the competition is synonymous 

to granting the Organizer a free of charge, 

non-exclusive license to use the competition 

works, in need to: organize the Competition, 

announce the results of the Competition, 

hold the exhibition of the competition 

works, present the competition works via 

the Internet, release an after-competition 

catalogue, and to promote the Competition 

and the Lemland 2021 poster exhibition.

2. A participant grants the license for an infinite 

period of time, within an unlimited territory 

for: putting the works into the computer 

memory in order to prepare them to public 

dissemination including public display, public 

replaying, broadcasting and retransmitting 

via unrestricted range of devices, systems 

and standards, as well as granting public 

access to the Competition Works at the time 

and place of one’s choosing, via wired and 

wireless Internet.

3. The Participant declares the Competition 

Work to be an outcome of his individual 

creative working process of unique character, 

and states that it does not infringe the rights 

of third parties. In case of third parties raising 
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any claims against the Organizer, through 

a lawsuit regarding copyright infringement 

applying to the Competition Work, due to the 

Organizers using the license, the Participant 

is obliged to join the court case on the side 

of the Organizer and except the Organizer 

from any claims, likewise meet the adjudged 

claims of the claimant, along with other 

costs.

4. The Organizer is entitled to disqualify the 

Participant and remove their competition 

works from the competition presentations, in 

case of suspicion of plagiarism or violating 

any other regulations.

Final provisions:
1. The Regulation is the only document defining 

the rules of the competition.

2. Submitting your works into the competition 

is synonymous to accepting the listed rules, 

which final interpretations is at the discretion 

of the Organizer.

Participant’s signature

Curator of the Competition:
Marcin Urbańczyk, Pedagogical Univeristy 

of Cracow, Poland

Organizers:
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LemLand 2021
Międzynarodowy Konkurs Plakatu

Brief:
Stanisław Lem urodził się 12 września 1921 we 

Lwowie, zmarł 27 marca 2006 w Krakowie. 

W roku 2021 wypada setna rocznica urodzin  

(i 15. śmierci) największego polskiego pisarza 

gatunku science fiction. Rok 2021 jest  także cza-

sem szczególnym dla naszego uniwersum ze 

względu na trwającą walkę z pandemią wiru-

sa SARS-CoV-2 i postępujące w szybkim tempie 

zmiany cywilizacyjne. Stanisław Lem był czło-

wiekiem o ponadprzeciętnej inteligencji oraz 

wyjątkowym wizjonerem. W swoich książkach 

napisanych jeszcze w dwudziestym wieku Lem 

przewidział powstanie wielu funkcjonujących 

obecnie urządzeń, jak chociażby audiobooków 

i e-booków. Pisał też wiele na temat różnora-

kich form inteligencji, między innymi maszyn, 

jak w powieści Niezwyciężony (1964), oraz inteli-

gentnego oceanu w powieści Solaris (1961). Lem 

podejmował również problematykę zmian kul-

turowych generowanych przez rozwój technolo-

gii, np. w powieści pt. Powrót z gwiazd (1961). 

Konkurs LemLand 2021 ma na celu przede 

wszystkim popularyzację osoby samego Stani-

sława Lema i jego twórczości. A więc tematy-

ka plakatów może odnosić się bezpośrednio do  

postaci Autora — plakaty w formie hołdu jego 

twórczości – Hommage à Stanisław Lem, jego 

literatury i jej adaptacji — filmów, spektakli etc. 

oraz do kontekstów naszej przyszłości. Pytania 

o charakter i tempo zmian naszej rzeczywistości 

w wyniku działania technologii a także pytania 

o kulturotwórczą rolę technologii są również po-

żądanymi tematami prac konkursowych. 

Warunki techniczne:
Każda praca powinna zostać wysłana w dwóch 

formatach: jeden do druku, drugi do wyświetla-

nia na ekranach. 

Wymagania techniczne wersji drukowanej: 

format JPG lub PDF, CMYK, 100x70 cm, 200 DPI, 

maksymalny rozmiar pliku: 10 Mb, orientacja 

pionowa, nazwa pliku: Country_Name_Surna-

me_Poster-Title_print

Wymagania techniczne wersji do wyświetla-

nia na ekranach: JPG or PNG, RGB, maksymal-

nie 3840 pikseli na dłuższym boku, maksymal-

ny rozmiar pliku: 10 Mb, orientacja pionowa, na-

zwa pliku: Country_Name_Surname_Poster-Ti-

tle_screen

Termin nadsyłania prac:
1 lipca 2021

Formularz zgłoszeniowy:
Prace w wersji cyfrowej należy wysłać  

przez formularz zgłoszeniowy na stronie  

www.lemland2021.pl. 

Maksymalna liczba prac nadesłanych przez 

jednego uczestnika/studio projektowe/zespół to 

3 plakaty. 

Plakaty, które nie będą spełniały warunków 

technicznych nie będą brały udziału w konkur-

sie.
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Wystawy:
Pierwsza, przedpremierowa wystawa bę-

dzie miała miejsce na 5. Śląskim Festiwalu Na-

uki w Katowicach, w kwietniu lub maju 2021. Do-

kła-dny termin nie jest jeszcze znany ze względu 

na trwająca pandemię COVID-19. Prezentacja 

w ramach 5. Śląskiego Festiwalu Nauki będzie 

miała postać cyfrową — wybrane prace będą 

eksponowane na wyświetlaczach cyfrowych. 

Przewidywana liczba uczestników: 100.

Druga, oficjalna  wystawa odbędzie się w Dydo 

Poster Gallery w Krakowie, przy ulicy Focha 1. 

Prezentowane będą wydrukowane plakaty. Ter-

min wystawy: wrzesień 2021. Przewidywana licz-

ba uczestników: 50.

Preselekcyjne Jury:
1. Stefan Lechwar, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach, Polska

2. Natalia Dydo, Dydo Poster Gallery, Polska

3. Marcin Klag, Uniwersytet Pedagogiczny im. 

KEN w Krakowie, Polska

4. Michał Kacperczyk, Akademia Sztuki 

w Szczecinie, Polska

5. Marcin Urbańczyk, Uniwersytet Pedagogiczny 

im. KEN w Krakowie

6. Martin Liu, China Europe Design Culture 

Association, Belgia

7. Marek Sibinský, Uniwersytet Ostrawski, Czechy

8. Liang Zhe, Zhengzhou University of Light 

Industry, Chiny

9. Łukasz Kliś, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

Polska

Główne Jury:
1. Chang Sik Kim, San José State University, USA

2. Oleg Veklenko, Kharkiv State Academy of 

Design and Arts, Ukraina

3. Peter Javorik, Akademia Sztuk Pięknych  

w Krakowie, Polska

4. Byoung Il Sun, Namseoul University,  

Korea Południowa

5. Alexey Lysogorov, American University of 

Central Asia, Kirgistan

6. Rikke Hansen, Syddansk University, Dania

Uczestnicy:
Konkurs jest otwarty dla artystów i projektan-

tów z całego świata. W konkursie mogą rów-

nież brać udział studenci kierunków artystycz-

nych i projektowych. Organizatorzy nie pobiera-

ją opłat za uczestnictwo (udział w konkursie jest 

bezpłatny).

Nagrody:
W konkursie przyznane będą 1, 2 i 3 miejsce. 

Przyznane będą również 3 wyróżnienia. Nagro-

dzeni otrzymają wydrukowane dyplomy. Wszy-

scy artyści, którzy zostaną zakwalifikowani do 

wystawy otrzymają certyfikat uczestnictwa 

w formie pliku cyfrowego w formacie pdf.

Wszelkie postanowienia mogą 
ulec zmianie w zależności od sytu-
acji epidemiologicznej związanej 
z pandemią SARS-Cov-2
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Informacje na temat przetwarza-
nia danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych 

uczestników konkursu będzie: Marcin 

Urbańczyk, Uniwersytet Pedagogiczny 

w Krakowie.

2. Dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji konkursu, wystaw 

pokonkursowych i promocji.

3. Przetwarzanie danych osobowych oparte jest 

o zgodę osoby, której dane są przetwarzane. 

(Oparte o artykuł 6 (1) (a) RODO.

4. Dane osobowe będę przetwarzane w oparciu 

o prawo i przez okres niezbędny do realizacji 

celów opisanych w punkcie 2, I nie krócej 

niż jest to wymagane do realizacji celów 

konkursu.

5. Masz prawo do:

• dostępu do swoich danych w oparciu 

o artykuł 15 RODO, pod warunkiem, że 

udostępnione dane nie mogą ujawnić 

informacji niejawnych, ani naruszać 

informacji chronionych prawem, do 

których ochrony zobowiązany jest 

Administrator.

• sprostowania swoich danych, na 

podstawie art. 16 RODO.

• ograniczenia przetwarzania danych, na 

podstawie art. 18 RODO

• przeniesienia swoich danych

• Wycofania zgody na przetwarzanie Twoich 

danych osobowych, bez wpływu na 

zgodność z prawem ich przetwarzania na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych, 

takich jak imię, nazwisko, adres e-mail jest 

dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie.

7. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich 

danych osobowych przez Administratora 

narusza przepisy klauzuli RODO (RODO), 

masz prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych).

8. Zezwolenia na przetwarzanie klauzuli danych 

osobowych uczestnika Międzynarodowego 

Konkursu na Plakat: LemLand 2021

Podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich dan-

ych osobowych przez: Marcina Urbańczyka 

w celu wzięcia udziału w konkursie Lemland 

2021 oraz w celach promocyjnych.

Wyrażenie takiej woli jest zgodne z postano-

wieniami Rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

W sprawie ochrony osoby fizycznej w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych, dalej: RODO). Potwierdzam 

otrzymanie klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 

13 ust. 1 i 2 RODO, którą zapoznałem się i zaak-

ceptowałem do wiadomości.

Podpis uczestnika

Prawa autorskie:
Własność prac konkursowych:

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne 

z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, 
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niewyłącznej licencji na korzystanie z prac 

konkursowych w celu: zorganizowania 

Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, 

przeprowadzenia wystawy prac 

konkursowych, prezentacji konkursu i prac 

konkursowych w Internecie, wydania 

katalogu pokonkursowego oraz promocji 

Konkursu i wystawy plakatów Lemland 2021.

2. Uczestnik udziela licencji na czas 

nieokreślony, na nieograniczonym terytorium, 

na: umieszczenie utworów w pamięci 

komputera w celu przygotowania ich do 

publicznego rozpowszechniania, w tym 

publicznego odtwarzania, publicznego 

odtwarzania, nadawania i retransmisji za 

pomocą nieograniczonego zakresu urządzeń 

i systemów, a także publiczne udostępnianie 

Prac Konkursowych w wybranym przez siebie 

czasie i miejscu za pośrednictwem Internetu 

przewodowego i bezprzewodowego.

3. Uczestnik oświadcza, że Praca konkursowa 

jest wynikiem jego indywidualnego procesu 

twórczego o wyjątkowym charakterze 

i oświadcza, że nie narusza ona praw 

osób trzecich. W przypadku podniesienia 

przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń 

przeciwko Organizatorowi w drodze 

pozwu o naruszenie praw autorskich do 

Pracy konkursowej, z powodu korzystania 

przez Organizatorów z licencji, Uczestnik 

zobowiązany jest przystąpić do sprawy 

sądowej po stronie Organizatora 

z wyłączeniem Organizatora z wszelkich 

roszczeń pokrywa również zasądzone 

roszczenia reklamującego wraz z innymi 

kosztami.

4. Organizator ma prawo zdyskwalifikować 

Uczestnika i usunąć jego prace konkursowe 

z prezentacji konkursowych w przypadku 

podejrzenia plagiatu lub naruszenia innych 

przepisów.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem 

określającym zasady konkursu

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z akceptacją przedstawionego 

regulaminu, którego ostateczną interpretację 

podejmuje Organizator.

Podpis uczestnika

Kurator konkursu:
Marcin Urbańczyk, Uniwersytet Pedagogiczny 

w Krakowie, Polska

Organizatorzy:


