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Chwałowice, 08.04.2017 r. 
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA EKSLIBRIS  
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI CHWAŁOWIC 

Z OKAZJI OTWARCIA CHWAŁOWICKIEGO KLUBU KSIĄŻKI 
 
 

§1 
ZASADY OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Konkursu na ekslibris Chwałowickiego Klubu Książki, zwanego dalej Klubem, jest 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI CHWAŁOWIC zwane dalej Stowarzyszeniem.  
2. Celem Konkursu jest: 

a) stworzenie graficznego znaku własnościowego Stowarzyszenia, którym będą sygnowane zbiory 
Stowarzyszenia w ramach projektu „Chwałowicki Klub Książki” i który będzie wykorzystywany w 
materiałach promocyjnych i informacyjnych Stowarzyszenia, 

b) promocja Chwałowic, Stowarzyszenia, Klubu i czytelnictwa, 
c) Integracja Stowarzyszenia z lokalnym środowiskiem. 

 
3. Udział w Konkursie jest dla laureata I nagrody jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie 

Stowarzyszeniu praw autorskich do wykonanego ekslibrisu oraz późniejsze jego rozpowszechnianie  
 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec Chwałowic (bez konieczności meldunku) . 
Kryterium zamieszkania będzie weryfikowane przez Komisję Konkursową na podstawie złożonego 
przez uczestnika Konkursu Oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 
Konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.  

 
§2 

WYMOGI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ PRACE 
 

1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace indywidualne.  
2. Jeden autor może nadesłać tylko 1 pracę, która nie była nigdy publikowana i nagradzana w innych 

konkursach.  
3. Prace zgłaszane w konkursie muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział, 

nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych 
prac. 

4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z oświadczeniem, że wykonana praca jest dziełem autora i 
nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

5. Każda praca powinna zawierać w połączeniu z polem kompozycji:  
a) napis Chwałowicki Klub Książki lub skrót CHKK, 
b) inne elementy graficzne, budzące skojarzenia z miejscowością Chwałowice lub działalnością 

Stowarzyszenia lub Chwałowickiego Klubu Książki.  
6. Do Konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką graficzną, tylko czarno-białe . 
7. Pracę konkursową można dostarczyć w wersji papierowej. Dla ułatwienia może to być kwadrat    
       dowolnych rozmiarów - ważne, by dało się go pomniejszyć do wymiaru 7x7 cm bez utraty     
       szczegółów pracy.  Nie jest konieczne przygotowanie pracy w wersji cyfrowej. 
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§ 3 

DOSTARCZENIE PRAC 
 
1. Prace wraz z oświadczeniem należy dostarczyć  do sklepiku przy świetlicy wiejskiej  i wrzucić do 

specjalnie przygotowanej urny konkursowej. Termin zgłaszania prac na Konkurs upływa w dniu 
20.05.2017r. 

  
§ 4 

KRYTERIA OCENY I WYNIKI KONKURSU 
 

1. Oceny nadesłanych prac i wyłonienia zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, 
powołana przez Stowarzyszenie, której skład zostanie podany do publicznej wiadomości.  Prace 
będą oceniane pod kątem następujących kryteriów:  
a) czytelności znaku własnościowego,  
b) trafności doboru treści, 
c) walorów artystycznych, 
d) oryginalności, 
e) estetyki wykonania.  

3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, a jej decyzja, co do wskazania 
laureatów konkursu oraz przyznania nagród, jest ostateczna. 

4. Przewidziano następujące nagrody:  
a) I nagroda – czytnik e-book marki kindle, 
b) II i III miejsce  – nagrody książkowe, 
c) dla pozostałych uczestników konkursu - pamiątkowe dyplomy. 

5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową o terminie 
uroczystego finału konkursu. 

6. Nagroda obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich na rzecz Stowarzyszenia. 

7. Planowane jest publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie wystawy. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w 
Konkursie spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. 

2. Udział w konkursie, jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych 
do celów Konkursu i w czasie trwania konkursu oraz jest  akceptacją zasad regulaminu. 

3. Wszelkie informacje i wyjaśnienia udzielane są do dnia 20.05.2017 r. drogą e-mail na adres: 
biuro@chwalowice.org  

4. DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA KONKURSU biuro@chwalowice.org, tel.  605-55-98-87 

5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Stowarzyszenia:  www.chwalowice.org , w zakładce: 
„Chwałowicki Klub Książki”. 
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Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU 
NA EKSLIBRIS STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI CHWAŁOWIC 

Z OKAZJI OTWARCIA CHWAŁOWICKIEGO KLUBU KSIĄŻKI 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko uczestnika Konkursu 
 
 
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenia 

na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic, dla celów postępowania konkursowego pod nazwą 
„Konkurs na ekslibris”  .  

2. Przekazuję nieodpłatnie na własność Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic 
nadesłany na konkurs ekslibris i wyrażam zgodę na korzystanie przez Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju i Integracji Chwałowic z tej pracy dla celów publikacji wydawniczych i wystawienniczych w 
przyszłości.  

3. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść. 
4. Oświadczam, że przedstawiona do konkursu praca jest moim dziełem autorskim i nie narusza praw 

osób trzecich i nie była nigdy publikowana ani nagradzana.  
 
 
 
 
……………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis uczestnika konkursu* 
 
* w przypadku udziału osób niepełnoletnich, niniejsze oświadczenie w imieniu uczestnika konkursu 
podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 


