
Regulamin Konkursu pt.: Ekslibris Biblioteki Głównej UPH, zorganizowanego z okazji

Jubileuszu 50-lecia Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 

w Siedlcach

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej  Regulaminem,  określa warunki uczestnictwa w konkursie  
pt.  Ekslibris Biblioteki Głównej UPH, zwanym dalej  Konkursem a także kryteria oceny prac
konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9, 08-110 Siedlce, nr tel. 25 643 17 52, zwana dalej
Organizatorem.

§ 2.

CEL KONKURSU

1. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie w  Konkursie ekslibrisu, który będzie używany do
znakowania  i  identyfikacji  księgozbioru  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach.

2. Do pozostałych celów Konkursu należy:
1) pozyskanie  oryginalnych  małych  form  graficznych  (ekslibris)  oraz  popularyzacja  

i kultywowanie najstarszych tradycji znakowania księgozbioru;
2) kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie projektowania i twórczego myślenia;
3) promocja kultury czytelniczej, kształtowanie nawyku poszanowania książki;
4) promocja Biblioteki Głównej UPH w środowisku lokalnym.

§ 3.

ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY

Konkurs skierowany jest do uczniów:
1) szkół podstawowych (klasy VIII);
2) gimnazjów (klasy III);
3) szkół średnich (klasy I-III).
- mających swoją siedzibą na terenie Miasta Siedlce.

§ 4.

PRACA KONKURSOWA

1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w dowolnej technice graficznej (wykonaną zarówno
w  klasycznych  technologiach  grafiki  warsztatowej,  jak  i  za  pomocą  programów  grafiki
komputerowej).



2. Praca powinna:
1) posiadać wymiary: min. 7 x7 cm, max. 10 x10 cm;
2) w polu kompozycji zawierać napisy: Ex libris oraz Biblioteka Główna UPH;
3) zawierać element nawiązujący do charakteru i funkcji biblioteki.

3. Każdą pracę należy dostarczyć do Organizatora w dwóch egzemplarzach. Rewers pracy należy
zaopatrzyć w metryczkę (załącznik nr 1 do Regulaminu).

§ 5.

WARUNKI KONKURSU

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Prace na  Konkurs należy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia 31.03.2019 r.  na adres:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul.  ks. Jerzego
Popiełuszki  9,  08-110  Siedlce.  W przypadku  przesyłek  pocztowych  niezbędny  jest  dopisek:
„Konkurs: Ekslibris Biblioteki Głównej UPH”.

4. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika
Konkursu.

5. W  Konkursie wezmą udział  tylko prace spełniające warunki  wskazane w § 4,  nadesłane lub
dostarczone pod wskazany adres do dnia 31.03.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

6. 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. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
3. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.
4. Podczas oceny prac konkursowych Komisja zobowiązana jest brać pod uwagę:

1) zgodność pracy z tematyką Konkursu;
2) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu;
3) czytelność znaku własnościowego;
4) estetykę wykonania i walory artystyczne.

5. Decyzja  Komisji  co  do  wyboru  najlepszych  prac  jest  ostateczna  i  nie  przysługuje  od  niej
odwołanie.

6. Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  w  dniu  15.04.2019  r.  Wyniki  Konkursu zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

§ 7.

NAGRODY W KONKURSIE

1. W konkursie  przewiduje  się:  jedną  nagrodę  główną,  dwa  wyróżnienia.  Zwycięski  ekslibris
będzie używany przez Organizatora do znakowania księgozbioru.

2. Komisja Konkursowa może dokonać innego podziału nagród.
3. W  przypadku  rezygnacji  przez  laureata  z  nagrody,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do

przekazania  nagrody  innemu  uczestnikowi  Konkursu,  który  spełnił  wszystkie  wymagania
określone w niniejszym Regulaminie.

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie
równowartości nagrody w formie pieniężnej.



5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dowolnego  dysponowania  pracami  zgłoszonymi  na
Konkurs, w tym prawo do reprodukowania i publikowania prac.

6. Prace zgłoszone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

§ 8.

EKSPOZYCJA PRAC

Wszystkie prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora oraz
zostaną  opublikowane  w  Bibliotece  Cyfrowej  Uniwersytetu  Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach, na co uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

§ 9.

DANE OSOBOWE

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.

§ 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



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

METRYCZKA

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ………………………………………………………………….

2. KLASA: ………………………………………………………………………………………….

3. NAZWA SZKOŁY……………………………………………………………………………….

4. IMIĘ  I  NAZWISKO  PRZEDSTAWICIELA  USTAWOWEGO  LUB  OPIEKUNA

PRAWNEGO: …………………………………………………………………………………….



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
NAZWA SZKOŁY:

………………………………………………………………………………

ADRES SZKOŁY:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

IMIĘ  I  NAZWISKO  AUTORA PRACY /  PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO  LUB  OPIEKUNA

PRAWNEGO*: ………………………………………………………

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Ja,  niżej  podpisany/a  …………………………………………………,  działając  jako  autor  /
przedstawiciel  ustawowy  autora  /  opiekun  prawny  autora  ………………………………………………*,
pracy konkursowej – zwanej dalej „utworem”, zgłoszonym przez szkołę: ……………………………………
………………………………………………………………, klasa: …………, do konkursu plastycznego pn.
Ekslibris Biblioteki Głównej UPH, organizowanego przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego  w  Siedlcach,  ul.  ks.  Jerzego  Popiełuszki  9,  08-110  Siedlce,  (zwaną  dalej
„Organizatorem”), oświadczam, że jestem uprawniony/-a do przeniesienia autorskich praw majątkowych do
utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

Jednocześnie oświadczam, że  przenoszę  nieodpłatnie na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2 (dalej zwany „Uniwersytetem”), autorskie prawa majątkowe
do utworu.

Autorskie  prawa  majątkowe  do  utworu  przechodzą  na  Uniwersytet  w  momencie  podpisania
niniejszego oświadczenia i obejmują prawo do nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania
utworu,  w  tym  jego  wytworzonych  egzemplarzy  przez  Uniwersytet  oraz  rozporządzania  nimi,  w  tym
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą, bez ponoszenia przez
Uniwersytet dodatkowych opłat.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;
2) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
3) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.

Jako autor  /  przedstawiciel  ustawowy autora  /  opiekun prawny autora*  utworu  oświadczam,  że
zezwalam Uniwersytetowi  na rozporządzanie i  korzystanie z opracowań utworu w zakresie  wskazanym
powyżej. Oświadczam również, że  utwór  jest  mojego autorstwa  /  autorstwa  mojego  dziecka*  oraz  że  
w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem autorskich praw majątkowych nie zostały i nie zostaną
naruszone w żaden sposób prawa osób trzecich.

   ……………………………………………………………               ………………………………

(data i podpis autora / przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego autora) (data i podpis Organizatora)

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że:

1) Została mi przedstawiona informacja wynikająca z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) o przetwarzaniu moich danych osobowych / oraz danych osobowych
mojego  dziecka  …………………………………………*  w  celu  przeprowadzenia  konkursu
plastycznego  pn.  Ekslibris  Biblioteki  Głównej  UPH,  organizowanego  przez  Bibliotekę  Główną
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach moich
danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  mojego  dziecka,  tj.  imienia  i  nazwiska,  miejscowości
zamieszkania  i  nazwy  szkoły  w  celu  przeprowadzenia  konkursu,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  oraz
wręczenia nagród zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości,  iż administratorem
danych osobowych jest  Uniwersytet  Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (ul.  Konarskiego 2,  
08-110 Siedlce).  Wiem, że podanie danych jest  dobrowolne,  jednak konieczne do realizacji  celów,  
w  jakich  zostały  zebrane.  Podstawą  przetwarzania  danych  uczestnika  jest  Regulamin  Konkursu
plastycznego  pn.  Ekslibris  Biblioteki  Głównej  UPH,  organizowanego  przez  Bibliotekę  Główną
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;

3) Wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  przez  Uniwersytet  Przyrodniczo-Humanistyczny  w  Siedlcach
wizerunku mojego i mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym
w  postaci  dokumentacji  fotograficznej,  filmowej  lub  dźwiękowej,  przez  Organizatora  konkursu,  
o którym mowa w pkt 1, w celu promocji konkursu oraz działalności Organizatora. Niniejsza zgoda jest
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek
mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i
kompozycji,  a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu, bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie  na  stronach  internetowych  Uniwersytetu  Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach.

…………………………………………………….
(data i podpis autora / przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego autora)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 
z dnia 4 maja 2016 r.), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, reprezentowa-

ny przez Rektora z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce;
2) Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych z którym można skontaktować się za

pośrednictwem adresu e-mail: iod@uph.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego pn. Ekslibris Biblioteki Głów-

nej UPH, organizowanego przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.

UE L119 z 4.05.2016 r.);
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których usług

UPH korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz podmiotom
zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;

7) Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji określonych ce -
lów do jakich zostały zebrane;

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgo -
dy w dowolnym momencie jednak nie później niż do dnia zakończenia konkursu. Cofnięcie zgody następuje na piśmie;

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
* niepotrzebne skreślić


