
Z książką przez gminę Kaźmierz 

Konkurs na wykonanie zakładki promującej gminę Kaźmierz 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu ul.  Nowowiejska 

15, 64-530 Kaźmierz tel. 61 29 18 072. Honorowy patronat objął Wójt Gminy Kaźmierz.  

2. Cele ogólne 

• Promocja gminy Kaźmierz 

• promocja Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu 

• propagowanie czytelnictwa i kultury 

3. Uczestnicy 

• Kategoria I - zakładki 

• Kategoria II – projekt graficzny zakładki 

4. Warunki udziału w konkursie 

• Konkurs polega na wykonaniu zakładki do książki lub projektu graficznego zakładki,  

 Konkurs ma charakter indywidualny: jeden uczestnik zgłasza tylko jedną pracę,  

 Praca powinna mieć postać jednostronnej zakładki do książki o wymiarach 50x200 mm               

lub projektu zakładki o proporcjach 1:4 wykonanego w dowolnym programie graficznym               

w dowolnej kolorystyce, w układzie pionowym lub poziomym. Minimalna rozdzielczość 

projektu powinna wynosić 300 DPI. Praca powinna być zapisana w formacie PDF. 

• Praca nadesłana na konkurs nie może być wcześniej publikowana ani wykorzystywana 

do innych konkursów lub wystaw. 

• Do konkursu może zgłosić się samodzielnie pełnoletni Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny 

reprezentujący niepełnoletniego uczestnika. 

• Zakładki wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie 

Organizatora. 

• Zakładki zapisane w formacie PDF wraz z kompletem wymaganych dokumentów można 

wysłać drogą elektroniczną na adres: palacbiblioteka.kazmierz@gmail.com podając imię, 

nazwisko. W tytule wiadomości wpisać “Konkurs na projekt zakładki” lub dostarczyć                     

do siedziby Organizatora. 

• Projekty na konkurs zostaną wykorzystane do wydruku i dystrybucji. 

• Konkurs trwa do 7 grudnia 2022 r. włącznie. 



5. Kryteria oceny prac 

• Oryginalność i pomysłowość 

• walory artystyczne 

• zgodność rozmiaru z wymogami regulaminowymi 

6. Jury i nagrody 

• Prace zgłoszone do konkursu oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.  

• Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody. 

• Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatora. 

7. Informacje dodatkowe 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych bez wypłacania 

honorariów autorskich. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody               

na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych. 

 


