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1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy twórcy znaków graficznych. 
2. Celem konkursu jest promocja bogatej tradycji tworzenia exlibrisów i grafik oraz promocja miasta Gdańska w Polsce i 

za granicą. 
3. Organizatorami konkursu są: 

 Fundacja Wspólnota Gdańska  
 “Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury. 

4. Partnerami konkursu są: 
     Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk 
 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku  

5. Każdy twórca może przysłać na konkurs 3 egzemplarze prac, własnoręcznie wykonanych, których tematyka 
odpowiada tematowi konkursu. Nadsyłać można wyłącznie prace dotąd niepublikowane. 

6. Nadesłane prace będą oceniane w następujących kategoriach: 
 ekslibris i mała forma graficzna - techniki tradycyjne 
 ekslibris i mała forma graficzna - techniki komputerowe 

7. Wymiary prac nie mogą przekraczać 130 x 130 mm. 
8. Każdą z prac należy przesłać w 2 kopiach, wszystkie prace powinny być sygnowane i opatrzone na odwrocie 

następującymi danymi: imię i nazwisko autora, technika i data wykonania, numer opus oraz wymiary w mm 
(wysokość x szerokość). Prace nie mogą być naklejane ani oprawiane. 

9. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Nadesłane prace bez wypełnionej karty zgłoszenia w 
sposób całkowity, nie będą przyjmowane do oceny przez jury. 

10. Prace należy przesyłać na adres: „Wyspa Skarbów” Gdański Archipelag Kultury, ul. Turystyczna 3, 80-680, 
Gdańsk Sobieszewo. 

11. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Gdańskiego Archipelagu Kultury, pozostając 
do jego dyspozycji z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w każdy możliwy sposób. Jest to jednoznaczne z 
przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością 
wykorzystania go dla własnych potrzeb. 

12. Więcej informacji udziela: Paweł Jarczewski „Wyspa Skarbów” Gdański Archipelag Kultury (tel. 58 323 91 15, 
e-mail: pawel.jarczewski@gak.gda.pl). 

13. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). 
14. Oceny prac i podziału nagród dokona jury, w skład którego wejdą uznani twórcy grafiki, oraz przedstawiciele 

organizatorów. Jury ma prawo do innego podziału nagród, niż opisano w pkt. 15. Werdykt jury jest ostateczny. 
15. NAGRODY REGULAMINOWE (wysokość nagród brutto) 

EKSLIBRIS I MAŁA FORMA GRAFICZNA – TECHNIKI TRADYCYJNE 
      I Nagroda 1000 zł; II Nagroda 750 zł;  III Nagroda 500 zł 

EKSLIBRIS I MAŁA FORMA GRAFICZNA – TECHNIKI KOMPUTEROWE  
I Nagroda 1000 zł; II Nagroda 750 zł, III Nagroda 500 zł 
NAGRODY SPECJALNE 
 Grand Prix Konkursu  
 Nagroda Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury 
 Nagroda Prezesa Zarządu Fundacji Wspólnota Gdańska 
 Nagroda Dyrektora Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk  
 Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  

16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 lipca 2018 na stronach internetowych: www.exlibrisgdansk.pl, 
www.wspolnotagdanska.pl, www.wyspaskarbow.gak.gda.pl wraz z reprodukcjami nagrodzonych prac. Zwycięzcy 
zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub pocztową. 

17. Prace nagrodzone i wyróżnione, zwycięzca Grand Prix oraz inne zakwalifikowane przez jury zostaną pokazane 
na wystawie w Gdańsku w roku 2018 r. oraz w 2019 r. na terenie województwa pomorskiego. 

18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki. 
19. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez autorów wszystkich 

postanowień tego regulaminu. 
20. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.  
21. Organizatory pozostawiają sobie prawo zmiany regulaminu, a także odwołania konkursu w każdym czasie. 
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22. Dane osobowe. 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2016 r. poz. 922) informujemy, iż 
- administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w 
Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80 – 026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę 
Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860, 
- zbierane dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu realizacji  9.Międzynarodowego Konkursu na Exlibris i 
Małą Formę Graficzną 2018 r. 

- w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód, zbierane dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu 
poinformowania o   kolejnych edycjach Międzynarodowego Konkursu na Exlibris i Małą Formę Graficzną: 10-ej 
(2020 r.) i 11. (2022 r.) 
- zbierane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom 
- uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
- podanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu  jest dobrowolne (stanowi jednak formalny wymóg udziału 
w konkursie). 

23. Zgłoszenie powinno zawierać podpisaną przez biorącego udział w konkursie zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu 
pt."9.Międzynarodowy Konkurs na Exlibris i Małą Formę Graficzną – Zwierzęta Morza Bałtyckiego"  w celach 
związanych z realizacją tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 922). 
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