
REGULAMIN KONKURSU NA SOBOWTÓRA ALBERTA EINSTEINA 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Konkurs na sobowtóra Alberta Einsteina jest konkursem artystycznym, 

organizowanym przez Fundację Festiwalu Satyry Europejskiej. Celem jest popularyzacja 

wiedzy o energii jądrowej, jej twórcach i pokojowym zastosowaniu oraz uświetnienie finału 

międzynarodowego konkursu rysunku satyrycznego pt. „Albert Einstein. Pokojowe 

wykorzystanie energii jądrowej”, który odbędzie się 15 marca 2022 r., w Muzeum 

Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 

w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 4 (wejście od ulicy Wiśniowej). 

 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

1. Do konkursu mogą zgłaszać się osoby: (a) pełnoletnie, (b) niekarane, (c) będące 

obywatelami Polski, (d) samodzielnie poruszające się, (e) komunikatywne, (f) władne 

samodzielnie podejmować i odpowiadać za podjęte decyzje. 

 

2. Przystąpienie do Konkursu polega na nagraniu i nadesłaniu około 30-sekundowego 

filmu w formacie MP4 prezentującego sylwetkę osoby zgłoszonej do konkursu jako Albert 

Einstein (dźwięk nie jest wymagany), uwzględniając odpowiedni ubiór, fryzurę, sposób 

poruszania się Alberta Einsteina. Plik nie może przekroczyć 15 MB.  

Do prac musi być dołączona karta zgłoszenia (wzór do pobrania) obejmująca: (a) imię i 

nazwisko uczestnika oraz telefon kontaktowy, (b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

i wizerunku, (c) deklarację udziału w finałowej uroczystości międzynarodowego konkursu na 

rysunek satyryczny pod hasłem „Albert Einstein. Pokojowe wykorzystanie energii jądrowej”,  

która odbędzie się w dniu 15 marca w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie, (d) 

akceptację niniejszego Regulaminu, (e) zobowiązanie o poinformowaniu o stanie zdrowia w 

związku z sytuacją COVID-19. 

Film należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.muzeum@pgi.gov.pl. 

 

3. Laureat konkursu będzie proszony o otwarcie wystawy, gotowość do pozowania do 

zdjęć i do ewentualnych rozmów i wywiadów. 

 

III. ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

Kryteria oceny sobowtóra Alberta Einsteina będą następujące: (a) stopień podobieństwa 

do wizerunku Alberta Einsteina, (b) pomysłowość i oryginalność w prezentacji i 

przedstawieniu osoby Alberta Einsteina, (c) poczucie humoru w prezentowaniu wizerunku 

Alberta Einsteina, (d) staranność w przygotowaniu wizerunku Alberta Einsteina. 



 

IV. NAGRODA 

Nagroda obejmuje (a) portret satyryczny sobowtóra (zwycięzcy konkursu), który 

zostanie narysowany na  żywo przez znanego karykaturzystę (b) certyfikat podobieństwa do 

Einsteina, (b) sesję fotograficzną do albumu/katalogu, który zostanie wydany po wernisażu, 

(c) pamiątkowy okaz geologiczny ufundowany przez Państwowy Instytut Geologiczny- 

Państwowy Instytut Badawczy oraz drobne upominki, w tym specjalna edycja miodu pitnego 

dwojniak E=mc
2 

marki Sądecki Bartnik, (d) chwila sławy i poczucie bycia geniuszem  

 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

Fundacja Festiwalu Satyry Europejskiej pokryje koszt podróży na terenie Polski, 

środkami publicznymi (kolej, autobus, tramwaj, metro) lub prywatnym samochodem 

(rozliczenie wg. stawek standardowych za km. plus ewentualnych opłat za autostradę). W 

przypadku niestawienia się na wernisażu z przyczyn zawinionych, wybrana osoba pokrywa 

koszty na jakie naraziła organizatorów konkursu.  

 

Termin nadsyłania prac konkursowych 01 marca 2022 r. 

Adres do przysyłania filmów wraz z kartą zgłoszenia do 

konkursu 
konkurs.muzeum@pgi.gov.pl 

Ogłoszenie wyników konkursu 05 marca 2022 r. 

Uroczystość finałowa międzynarodowego konkursu 

rysunkowego satyrycznego pt.: „Albert Einstein. 

Pokojowe wykorzystanie energii jądrowej”, wymagająca 

obecności sobowtóra Alberta Einsteina 

15 marca 2022 r. godz. 17.00 

Miejsce uroczystości 

Muzeum Geologiczne PIG-PIB, 

ul. Rakowiecka 4, Warszawa 

(wejście od ulicy Wiśniowej). 

 

 

 


