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REGULAMIN KONKURSU 

NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO LOGO  

MIEJSKO-POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. B. PRUSA W ZGIERZU 

 

W październiku 2016 roku obchodzić będziemy jubileusz 15-lecia powierzenia bibliotece miejskiej 

zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zgierskiego.  

Intencją Organizatorów konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego, który 

wyróżniał będzie Bibliotekę.  

Zwycięski projekt wykorzystywany będzie jako logo Książnicy. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. ORGANIZATORZY 

• Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu 

• Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu 

 

II. PATRONAT HONOROWY 

• Starosta Zgierski – Bogdan Jarota 
• Prezydent Miasta Zgierza – Przemysław Staniszewski 

 
 

III. CELE  KONKURSU 

 
• Wyłonienie najlepszego projektu graficznego, charakteryzującego się wysokim 

poziomem artystycznym 

• Pobudzanie aktywności twórczej młodzieży 

• Odkrywanie talentów w dziedzinie grafiki komputerowej 

• Promocja miasta Zgierza, powiatu zgierskiego oraz Biblioteki w środowisku lokalnym i 

ponadlokalnym 

 

IV. ZASADY  UCZESTNICTWA 

 
• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 

zgierskiego. 

• Prace konkursowe winny być wykonane w programach komputerowych do grafiki 

wektorowej. 

• Prace należy przesłać elektronicznie na adres dim@mpbp.zgierz.pl w postaci dwóch 

plików: 

mailto:dim@mpbp.zgierz.pl
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 pierwszy plik zapisany w formacie wektorowym umożliwiającym jego 

późniejszą edycję (format .cdr w wersji Corel Draw X5 lub niższej bądź 

w format  .ai w wersji Adobe Illustrator CS6 lub niższej), 

 drugi plik zapisany w formacie PDF. 

• Wersję papierową pracy w formacie A4 należy dostarczyć do Biblioteki Głównej, 

ul. Łódzka 5 w Zgierzu. 

• Projekt graficzny powinien zawierać:  

 pełną lub skróconą nazwę Biblioteki (Miejsko-Powiatowa Biblioteka 

Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu lub M-PBP im. B. Prusa w Zgierzu), 

 zarys budynku siedziby Biblioteki przy ul. Łódzkiej 5. 

• W zgłoszeniu pracy należy podać:  

„Projekt graficzny logo Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa 

w Zgierzu”,  

a w treści wpisać: imię i nazwisko autora pracy, adres e-mail, numer telefonu do 

kontaktu, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela oraz klauzulę: 

„Oświadczam, że regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego logo 

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu” jest mi znany 

i akceptuję jego warunki” 

(data i podpis uczestnika) 

• Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę. 

• Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę, aby w przypadku nagrodzenia jego 

pracy, przenieść prawa autorskie na Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną 

im. B. Prusa w Zgierzu. 

• Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane autorom. Prace nie nagrodzone, za 

zgodą autorów, mogą zostać wykorzystane do celów promocyjnych Biblioteki. 

 

V. TERMINY 

 
• Prace w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: dim@mpbp.zgierz.pl; 

a wersję papierową należy dostarczyć osobiście do Biblioteki, ul. Łódzka 5 

w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2016 roku. 

• Prace konkursowe niespełniające wymagań określonych w punkcie IV lub 

dostarczone po terminie, nie będą podlegały ocenie. 

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu b. r.  

O dokładnym terminie laureaci powiadomieni zostaną osobnym pismem. 
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VI. NAGRODY 

• Konkursowe prace oceni Komisja powołana przez Organizatorów. 

• Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów 

i sponsorów. 

• Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

• Informacje o laureatach zostaną zamieszczone w prasie lokalnej, na stronie 

internetowej Biblioteki , na profilu społecznościowym Biblioteki oraz na stronie 

internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu. 

 

VII. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 
• O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczystość 

wręczenia nagród. 

• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu 

opublikowania listy uczestników konkursu oraz jego laureatów. 

• Przystępując do konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego 

regulaminu, poprzez złożone oświadczenie. 

• Zainteresowani konkursem bliższe informacje otrzymają pod numerami telefonów:  

42 716 – 34 – 12 ; 42 715 – 31 – 95  lub bezpośrednio w Bibliotece, ul. Łódzka 5 

• Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www Biblioteki – 

www.bibliotekazgierz.pl oraz na stronie Zespołu Szkół nr 1 – www.cezak.pl  

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

 

http://www.mpbp.zgierz.pl/
http://www.cezak.pl/
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