
Konkurs plastyczny 

„Plakat na Mi ędzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych” 

 
ORGANIZATOR: 

 
Redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”  

 
Regulamin 

 
I.  Przepisy ogólne: 

 
1. Cele konkursu:  

a) wybór projektu plakatu promującego Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, 
b) promocja biblioteki szkolnej i jej roli w nowoczesnej szkole,  
c) zachęcenie do uprawiania sztuki plastycznej. 

 
2. Konkurs ma charakter otwarty, jest  bezpłatny i przeznaczony dla nauczycieli i uczniów 

wszelkiego typu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
 
3. Dla zwycięzcy konkursu przewidziane są nagrody: 

– nagroda pienięŜna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim 
umowy o dzieło, 
– druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w 
czasopiśmie „Biblioteka w Szkole”. 
– wyróŜnienia 
 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie prac razem z oświadczeniem  
o akceptacji regulaminu do redakcji „Biblioteki w Szkole”, na adres: Agencja Sukurs,  
ul. gen. Zajączka 9A, lok. C1, 01-518 Warszawa lub e-mailem: konkursplakat@sukurs.edu.pl,  
w terminie do 30 kwietnia 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego), z dopiskiem: „Konkurs 
na plakat MMBS”. 

 
 

II. Przepisy dotyczące prac. 
 
1. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści: 

– nazwę Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, 
– czas trwania (październik), 
– sugerowane hasło na MMBS (warunek niekonieczny). 

 
2. KaŜdy autor moŜe zgłosić na konkurs nie więcej niŜ 1 projekt plakatu wykonany dowolną 

techniką (metody tradycyjne lub cyfrowe). 
3. Projekty plakatów naleŜy przysyłać na płycie CD, DVD, mailem w formacie JPG o 

rozdzielczości 300 dpi lub wykonane ręcznie na papierze, wielkość projektu w formie 
papierowej powinna być nie mniejsza niŜ format A3. 

4. Projekty uczniów niepełnoletnich powinni zgłosić nauczyciele opiekunowie. Jeden nauczyciel 
moŜe zgłosić prace dowolnej liczby uczniów. 



5. Wszystkie prace zakwalifikowane do Konkursu przechodzą na własność Organizatora, który ma 
prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania pod warunkiem zamieszczenia imienia i nazwiska 
autora (na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie, tj. m.in. w 
róŜnego rodzajach publikacjach, na stronie portalu internetowego, w prasie, do wielokrotnej 
ekspozycji, w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz w innych celach 
promocyjno-reklamowych). PowyŜsze uprawnienia przysługują Organizatorowi na podstawie 
oświadczeń złoŜonych przez autorów prac, a zawartych w rejestracji zgłoszenia wymaganej w 
pkt. I.4. niniejszego regulaminu. 

6. Nadesłanie projektów plakatów jest równoznaczne z oświadczeniem autora, Ŝe: 
a) posiada pełnię praw autorskich do plakatu i przenosi je na Organizatora w zakresie 

niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania, z uwzględnieniem konieczności 
dostosowania projektu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji;  

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w 
tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, 
wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich 
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i 
wprowadzania do obrotu; 

c) prace nie zostały uprzednio nigdzie publikowane; 
d) wyraŜa zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w 

procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu – art. 23 ustawy o ochronie danych 
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z 
późniejszymi zmianami). 

e) wyraŜa zgodę na wykorzystanie pomysłu oraz zmiany graficzne i techniczne projektu 
niezbędne do jego druku, a takŜe na wykorzystanie plakatu w celach promocyjnych. 

 
7. Prace naleŜy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.  
 
 

III. Przepisy dotyczące rozstrzygnięcia konkursu. 
 
1. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów, które zadecyduje o zakwalifikowaniu 

prac do konkursu, przyznaniu nagród i wyróŜnień. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega 
odwołaniom i zaskarŜeniu. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, oraz prawo 
do przyznawania miejsc exaequo.  

 
2. Organizator nie odsyła nadesłanych prac. 
 
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 maja 2012 r. na stronach portalu internetowego 

Organizatora: www.bibliotekawszkole.pl i na łamach czasopisma „Biblioteka w Szkole”. 
 

4. O terminie i miejscu wręczenia nagród Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie (i/lub 
pocztą elektroniczną).  

 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, przesunięcia terminów lub całkowitego 

odwołania konkursu. W przypadku odwołania Konkursu wszelkie dane osobowe uczestników 
oraz nadesłane prace zostaną bezpowrotnie usunięte z baz danych Organizatora. 

 



6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 
interpretacja naleŜy do jury konkursu. śadne odwołania w tym zakresie uwzględniane nie będą. 

 
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.bibliotekawszkole.pl 
 
8. Wszelkie zapytania w sprawach związanych z Konkursem prosimy kierować do przedsta- 

wiciela Organizatora Konkursu pani Beaty Kaczorek, email: agencja@sukurs.edu.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


