
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu 

 
ogłasza konkurs na 

 
 „Ekslibris z okazji 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu” 

 
 

REGULAMIN 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pt. „Ekslibris                         
z okazji 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu”, zwanym dalej 
Konkursem a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania 
laureatów. 

2. Organizatorem konkursu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole,                        
tel. 77 45 41 240, e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl , zwana dalej Organizatorem. 
 

§ 2. CELE KONKURSU 
 

1. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie projektu ekslibrisu, który będzie 
używany do znakowania i identyfikacji księgozbioru Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Opolu. 
 

2. Do pozostałych celów Konkursu należy: 
 

• pozyskanie oryginalnych, małych form graficznych (ekslibris) oraz 
popularyzacja i kultywowanie najstarszych tradycji znakowania 
księgozbioru; 

• kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie projektowania                               
i twórczego myślenia; 

• promocja kultury czytelniczej, kształtowanie nawyku poszanowania książki; 

• promocja Biblioteki w środowisku lokalnym; 

• uczczenie 70-lecia istnienia placówki. 
 

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych, które ukończyły 15 
lat. 

2. Konkurs odbywa się w formule otwartej, bez podziału na kategorie wiekowe. 
 

 
 

§ 4. PRACA KONKURSOWA 
 



1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu exlibrisu Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu  

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane w dowolnej technice 
graficznej:  

• prace drukowane: w dwóch sygnowanych odbitkach, 

• prace cyfrowe: w formacie: jpg. 
3. Projekt powinien nawiązywać do tradycji Biblioteki. Ekslibris musi zawierać: 

• nazwę własną (czyli słowo Ex  Libris) integralnie związaną z kompozycją,,  

• nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu  

• element nawiązujący do charakteru i funkcji Biblioteki. 

• powinien uwzględniać 70-lecie Biblioteki 
Wymiary dla: 

• prac drukowanych: odbitki nie mogą być większe niż 130×130 mm, format 
papieru max. A4, 

• prac cyfrowych: rozdzielczość: min. 1200 pikseli. 
 

W metryczce prac należy podać (zał. 1 do Regulaminu) 

• imię i nazwisko autora, 

• nazwę techniki graficznej 

• objaśnienie użytych inicjałów lub skrótów 

• dane kontaktowe  

• na pracach drukowanych: na odwrocie każdej odbitki, 

• na pracach cyfrowych: w cyfrowym opisie pliku. 
 

§ 5. WARUNKI KONKURSU 
 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są dobrowolne. 
2. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania ze 

strony Organizatora: www.pedagogiczna.pl). 
3. Uczestnik, poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, potwierdza, że:  

• zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie warunki                 
w nim określone, 

• zgłoszone prace stanowią jego wyłączną własność i są rezultatem jego 
twórczości, 

• zgłoszenie prac do Konkursu oraz przekazanie prawa własności 
egzemplarzy prac oraz autorskich praw majątkowych nie narusza żadnych 
praw osób trzecich, 

 
4. Prace należy nadsyłać do 15 kwietnia 2021 r. 

• prace drukowane: (liczy się data wpływu) na adres: 
                             RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu 
                             Kościuszki 14, 45-354 Opole  

• prace cyfrowe: na adres e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl z dopiskiem                       
w tytule wiadomości: „Konkurs – Ekslibris”. 

 

http://www.pedagogiczna.pl/
mailto:kontakt@rzpwe.opolskie.pl


5. Projekty nadesłane po terminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Organizatora Konkursu pn. ,,Konkurs na Ekslibris z okazji 70-lecia 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu” w celach wynikających                                
z regulaminu niniejszego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.                          
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Wysłanie zdjęć na Konkurs 
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora wszelkich 
praw autorskich i majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). 

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku 
zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                                
i prawach pokrewnych, poprzez jego publikację na stronie internetowej: 
www.pedagogiczna.pl oraz do celów informacyjnych, marketingowych i promocji 
Konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 
określonych w Regulaminie wymogów. 

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania pracami 

zgłoszonymi na Konkurs, w tym prawo do reprodukowania i publikowania prac. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 
12.  Do pracy konkursowej powinny być dołączone podpisane oświadczenia (załączniki                  

nr 2 i 3 do Regulaminu). 
 

§ 6. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 
 

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

2. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. 
3. Podczas oceny prac konkursowych Komisja zobowiązana jest brać pod uwagę: 

• zgodność pracy z tematyką Konkursu; 

• oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu; 

• czytelność znaku własnościowego; 

• estetykę wykonania i walory artystyczne. 
 

 
5. Decyzja Komisji w zakresie wyboru zwycięskich prac jest ostateczna i nie przysługuje od 
niej odwołanie. 
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. 
7. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. 
 

 
§ 7. NAGRODY W KONKURSIE 

 
1. W konkursie przewiduje się 3 równorzędne nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. 
2. Zwycięski ekslibris będzie używany przez Organizatora do znakowania 

księgozbioru. 



 
§ 8. EKSPOZYCJA PRAC 

 
Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie 
Organizatora oraz zostaną opublikowane w kwartalniku EDU., na co uczestnik Konkursu 
wyraża zgodę. 
 

§ 9. DANE OSOBOWE 
 

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik (autor pracy/przedstawiciel ustawowy 
dziecka/ opiekun prawny autora) wyraża zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych jego i jego dziecka na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu i realizacji jego celów, na zasadach określonych w oświadczeniu i klauzuli 
informacyjnej, których treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

2. Administratorem danych osobowych objętych oświadczeniem jest Regionalny 
Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Głogowska 27, 45-315 Opole tel.:                        
77 457 98 95, 77 457 98 97, adres e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl. 

 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i dostępny jest w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie internetowej Biblioteki. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że 
uprawnienia uczestników Konkursu nabyte przed dokonaniem zmiany będą w pełni 
respektowane. 
3. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej 
Organizatora. 
4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac lub ich 
zaginięcie podczas ich wysyłania.  
6. 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. 
 
 
 
 

Załączniki do Regulaminu: 
1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki; 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy; 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                      
i wykorzystanie wizerunku. 
 

 
 



 


