
Regulamin konkursu ph.: Ekslibris Książnicy Zamojskiej, 

zorganizowany z okazji 

Jubileuszu 100-lecia Książnicy Zamojskiej 

im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu 

 

 
§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie ph. Ekslibris Książnicy 

Zamojskiej.  

2. Organizatorem konkursu jest Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego 

w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, nr tel. 84 627 11 54. 

 

§2. 

CEL KONKURSU 

1. Wyłonienie ekslibrisu, który będzie używany jako element promocyjny związany 

z jubileuszem 100-lecia Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego 

w Zamościu, służący do znakowania i identyfikacji wybranych publikacji księgozbioru.  

2. Pozyskanie oryginalnych form graficznych (ekslibris) oraz popularyzacja i kultywowanie 

najstarszych tradycji znakowania księgozbioru. 

3. Promocja Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu w środowisku 

lokalnym.  

§3. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół plastycznych.  

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora 

(http://biblioteka.zamosc.pl/) i jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie przez uprawnione osoby 

i przesłanie wraz z pracą konkursową dokumentów stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 do 

Regulaminu. 

 

§4. 

PRACA KONKURSOWA 

1. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 3 prac w dowolnej technice graficznej (wykonana 

zarówno w klasycznych technologiach grafiki warsztatowej, jak i za pomocą programów 

grafiki komputerowej). 

2. Praca powinna: 

• uwzględniać format kątowy lub okrągły ekslibrisu,  

• posiadać wymiary mieszczące się w polu 140x140 mm, 

• w polu kompozycji zawierać napisy: Ekslibris, 100 lat Książnicy Zamojskiej im. 

Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, 

• zawierać element nawiązujący do charakteru i funkcji biblioteki. 

3. Prace należy dostarczyć do Organizatora w dwóch egzemplarzach jako odbitka dla 

tradycyjnego ekslibrisu lub wydruk w przypadku grafiki komputerowej, wraz 

z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 1, 2, 3 do Regulaminu). 

 



§5. 

WARUNKI KONKURSU 

1. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla 

uczestnika konkursu. 

3. Prace na konkurs należy dostarczyć lub przesłać w terminie do 15.03.2021 r. na adres: 

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 

22-400 Zamość z dopiskiem „Konkurs Ekslibris Książnicy Zamojskiej” (decyduje data 

stempla pocztowego). 

4. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są dobrowolne. 

5. W konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w §4 nadesłane lub 

dostarczone pod wskazany adres.  

 

§6. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

2. Podczas oceny prac konkursowych Komisja zobowiązana jest brać pod uwagę: 

• zgodność pracy z tematyką konkursu, 

• czytelność znaku własnościowego, 

• estetyka wykonania i walory artystyczne, 

• oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31.03.2021 r. i zostaną one zamieszczone na 

stronie internetowej organizatora. 

 

§7. 

NAGRODA KONKURSOWA 

1. W konkursie wybrany zostanie jeden projekt.  

2. Autor zwycięskiego projektu otrzyma honorarium z tytułu umowy o dzieło za 

przygotowanie projektu na kwotę 1000 zł brutto przekazaną na wskazany rachunek 

bankowy po podpisaniu umowy w ciągu 14 dni roboczych. 

3. Warunkiem wypłaty honorarium jest przeniesienie przez autora zwycięskiego projektu 

pełni praw autorskich i pokrewnych do projektu na organizatora, oraz upoważnienie 

organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do projektu. 

 

 

§8. 

EKSPOZYCJA PRAC 

1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu eksponowane będą na wirtualnej wystawie 

pokonkursowej dostępnej na stronie organizatora konkursu od dnia 01.04.2021 r. 

 

 

§9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest dostępny w siedzibie 

organizatora i na stronie internetowej Książnicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego 

w Zamościu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, z zastrzeżeniem, 

że uprawnienia uczestników konkursu nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni 

respektowane. 



3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac lub ich 

zaginięcie podczas ich wysyłania. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości przekazania 

nagrody z uwagi na brak kontaktu z uczestnikiem konkursu lub z innych przyczyn 

niezależnych od organizatora. Nagroda winna zostać odebrana najpóźniej w terminie 

1 roku od daty ogłoszenia wyników konkursu. 

6. Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku korzystania z wyłonionej w drodze konkursu 

pracy do celów wskazanych w § 2 niniejszego regulaminu. Korzystanie z wyłonionego 

w drodze konkursu projektu zależy od uznania organizatora. 

7. W przypadku uznania przez organizatora, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub 

w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego 

regulaminu, organizatorowi, na mocy decyzji Komisji Konkursowej, przysługuje prawo 

bądź do wstrzymania przekazania nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do 

odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego 

uczestnika konkursu lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź 

w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W takim przypadku 

zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

8. Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone 

w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres organizatora. Reklamacje mogą 

być zgłaszane w trakcie trwania konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 

wyników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


