Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera zaprasza do udziału w otwartym
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na projekt exlibrisu Biblioteki muzealnej – znaku
graficznego określającego charakter naszej instytucji.

I. Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest: Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera,
z siedzibą w Turku, Plac Wojska Polskiego 1.
2. Konkurs rozpoczyna się 1.03.2016 r. i trwać będzie do 10.06.2015 r.
3. Wyniki zostaną ogłoszone 27.06.2016 r. na stronie internetowej Muzeum Miasta Turku im. Józefa
Mehoffera (www.muzeum.turek.pl).
II. Cel Konkursu
Celem konkursu jest stworzenie graficznego znaku dla biblioteki Muzeum Miasta Turku, którym będą
sygnowane książki, a także promocja biblioteki i czytelnictwa.
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
a) W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
b) Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy twórcy, nie tylko
profesjonalni.
c) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział
w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Nie mogą
w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
Pracami konkursowymi nie mogą być prace, które w całości były publikowane w którymkolwiek
z mediów.
3. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków
uczestnictwa w Konkursie spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia
okoliczności wymienionych w części III pkt. 2. uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu
otrzymanej nagrody.
IV. Forma prac konkursowych
1. Do konkursu można zgłaszać max. 3 prace wykonane dowolną techniką, kolorowe, czarno-białe
lub sepii.

2. Każda praca powinna zawierać, połączone z polem kompozycji:
a) napis ex libris lub exlibris,
b) nazwę instytucji, która podana może być:
- w pełnym brzmieniu tj. Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
- w skrócie Muzeum Miasta Turku
c) element, który będzie kojarzył się z muzeum
3. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.
4. Każdą zgłaszaną na konkurs pracę należy dostarczyć do Organizatora w dwóch wersjach:
- w wersji elektronicznej (zapisanej na płycie CD); zapis elektroniczny w postaci grafiki wektorowej,
pliki formatu:.wmf,.cdr lub .eps (napisy zamienione na krzywe) lub zeskanowane projekty wykonane
w technikach tradycyjnych w rozdzielczości 300 dpi, pliki formatu:.jpg,. tiff
oraz
- w wersji papierowej (wydruk ww. wersji elektronicznej) w dwóch sygnowanych egzemplarzach
– jeden formatu A4, drugi będący miniaturą pierwszego o wymiarach minimum 5 cm x 5 cm
maximum 7 cm x 7 cm opatrzonych na odwrocie nazwiskiem autora i zawierających informacje
o technice i roku wykonania; prace nie mogą być naklejone ani oprawione.
5. Prace należy oznaczyć godłem słownym. To samo godło należy umieścić na dołączonej do pracy
kopercie zawierającej informacje o autorze projektu: imię i nazwisko, adres domowy, numer telefonu
lub e-mail.
6. Nadesłanie prac wiąże się z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi.
V. Kryteria oceny prac konkursowych
Przy wyborze najciekawszych prac Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
- czytelnością znaku własnościowego
- estetyką wykonania
- oryginalnością
- walorami artystycznymi.
VI. Nagrody

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę główną i 1 wyróżnienie.
Nagroda główna- 750 zł
Wyróżnienie- 200 zł
3. Nagrody stanowią jednocześnie wynagrodzenie należne autorowi z tytułu publikacji exlibrisu.
4. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem o wyłonieniu laureatów i przyznaniu nagród.
VII. Postanowienia końcowe
1. Prace konkursowe należy składać osobiście w Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera lub
przesyłać na adres:
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
Plac Wojska Polskiego 1
62-700 Turek
do 10.06.2016 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.06.2016 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie
www.muzeum.turek.pl
3. Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie majątkowych praw autorskich do pracy Muzeum
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród wśród uczestników
w zależności od poziomu plastycznego nadesłanych prac.
5. Nagrody pieniężne zostaną przesłane na konto zwycięzców.
6. Udział w konkursie, jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych
do celów Konkursu i akceptacją zasad Regulaminu.
7. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
9. Szczegółowy Regulamin niniejszego Konkursu oraz karta uczestnictwa dostępne na stronie
www.muzeum.turek.pl
10. Warunkiem do wzięcia udziału w naszym konkursie jest wypełnienie karty uczestnictwa.

11. Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizację konkursu:
tel. 63 222 30 86, 63 222 30 95
Joanna Markiewicz- promocja@muzeum.turek.pl
Radosław Nawrot- informatyk@muzeum.turek.pl
Karolina Wójtowicz- biblioteka@muzeum.turek.pl

Skład Komisji Konkursowej:
Joanna Markiewicz
Karolina Wójtowicz
Radosław Nawrot

Muzeum Miasta Turku
im. Józefa Mehoffera
KARTA UCZESTNICTWA
w ogólnopolskim konkursie plastycznym na projekt exlibrisu Biblioteki muzealnej:

Godło autora: …………………………………………………………………………………
Wiek autora: ………………………………………………………………………………...
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania: Miejscowość ……………………………………………….
Kod pocztowy: ……………………………
Ulica:…………………………………………………nr domu…….. mieszkania……..
Telefon: ………………………………… e-mail ………………………................................
Wykaz nadesłanych prac:
Nr.

Tytuł pracy

1.
2.
3.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w
konkursie. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła nie naruszają jakichkolwiek praw
autorskich i osobistych, a dane osobowe zawarte na karcie uczestnictwa w konkursie są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź.zm.)

.…………….……………………….
(data, podpis uczestnika)

