
 
                                  

                                                                                                                        

                                                                                                               

                                          

 

"Kochajmy książki, które są duszą szkół.  

Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki." 

J.A. Komeński 

Szanowni Państwo! 

W październiku, jak co roku, obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  

W tym roku tematem przewodnim jest „CZYTANIE DLA POKOJU". Społeczność Zespołu Szkół Nr2 

im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie zwraca się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu 

podsumowania tych obchodów poprzez udział w wydarzeniach towarzyszących online, a także  

w wymiarze rzeczywistym. Jest to regionalny projekt edukacyjny i kulturalno–wychowawczy  

o charakterze całkowicie otwartym.  

 Pragniemy, by uczniowie – jak też ich środowisko – poszukiwali takich form spędzania 

wolnego czasu, nauki i rozwoju, które już dziś dawałyby wymierne efekty wychowawcze  

a jednocześnie otwierały drogę do lepszej przyszłości. Chcemy również, aby działania bibliotek 

 i szkół powiatu grajewskiego motywowały do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych 

oraz życiowych, a także identyfikowania się z własnym regionem. 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w regionalnym Konkursie 

Graficznym na Exlibris Biblioteki – termin składania prac został wydłużony do końca 

listopada. Regulamin oraz tzw. formatkę (przykładowy szablon do uzupełnienia wymaganych 

danych), załączamy poniżej.  Dodatkowe informacje o konkursie, a także o całym projekcie, można 

pozyskać u Pani Beaty Strzałkowskiej (tel. 501106297; fotonstrzalkowska@gmail.com) lub Pani 

Beaty Szczepańskiej (tel. 509830938). 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas, przekazanie informacji zainteresowanym, a przede 

wszystkim… za perspektywę dalszego współdziałania na rzecz społeczeństwa i każdego człowieka. 

 

Z poważaniem 

ORGANIZATORZY 

                    ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. 9. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH w GRAJEWIE 

        www.zs2.grajewo.pl                zsnr2grajewo@wp.pl                tel. 86 272 31 81 
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KONKURS NA EXLIBRIS BIBLIOTEKI 

 Zespołu Szkół Nr 2 

 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 

 

I. Organizator, czas trwania Konkursu, istota tematu konkursowego. 
 
1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest: 

Biblioteka Zespołu Szkół Nr 2  im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 

ul. Wojska Polskiego 84; 19-200 Grajewo; zsnr2grajewo@wp.pl; fotonstrzalkowska@gmail.com  

2. Konkurs rozpoczyna się od 10 października 2022r. i trwać będzie do końca listopada  2022r. 

Ogłoszenie wyników nastąpi w 5 grudnia 2022r. podczas spotkania podsumowującego pierwszy miesiąc 

działalności Stowarzyszenia ISTOTA – działającego na rzecz edukacji czytelniczo-medialnej, wychowania 

 i wolontariatu. 

3. Ekslibris to graficznie opracowany znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, 

wykonany w technice graficznej, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru, książki (lub np. stylizowanymi 

inicjałami) albo z nazwą instytucji. Rysunki te (ekslibrisy, znaki, logo) mogą przedstawiać herb właściciela, bądź 

jego portret. Znak własności, ekslibris biblioteki może zawierać widok biblioteki, miejscowość, w której biblioteka 

się znajduje, adekwatny do księgozbioru symbol lub inny znak kojarzony z biblioteką. Typowy ekslibris jest małą 

zadrukowaną karteczką, przyklejoną do wewnętrznej strony okładki, w prostszej formie może to być pieczątka. 

Informuje o przynależności książki do określonego księgozbioru. Wykonywany zazwyczaj na zamówienie, jest 

wyrazem szacunku właściciela dla książki i świadectwem jego troski o zapobieganie kradzieżom. Z uwagi na 

wartości artystyczne, pełni też funkcję zdobniczą, dekoracyjną, podnosi walory estetyczne książki. 

Ekslibris ma postać niedużej kartki papieru, zawierającej najczęściej takie elementy, jak: łacińskie wyrażenie „ex 

libris”, co dosłownie znaczy: „z książek”, „z księgozbioru” (np. „ex libris Biblioteki Szkolnej” – „z księgozbioru 

Biblioteki Szkolnej”); nazwę właściciela książki (nazwę instytucji, np. biblioteki; nazwisko lub inicjały osoby 

prywatnej); przedstawienie graficzne nawiązujące do pracy (zawodu) właściciela, jego zainteresowań, charakteru 

księgozbioru; rzadziej występującym elementem jest tekst słowny – motto czy dewiza postępowania. 

II. Cele Konkursu: 

 stworzenie graficznego znaku bibliotecznego  

 promocja regionu, biblioteki i czytelnictwa 

 upowszechnianie wiedzy na temat ekslibrisu 

 rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej 

 wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych 

na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 

 
III. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 
 
1. Konkurs adresowany jest do: 

– uczniów szkół podstawowych (kl.7-8) 
– uczniów szkół ponadpodstawowych 
– osób dorosłych z województwa podlaskiego 
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2.  Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą 

być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs 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 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. Wymagania dotyczące formy i opisu prac konkursowych. 
 
1. Do konkursu dopuszczone będą prace wykonane indywidualnie i własnoręcznie w technice:  

a) grafika komputerowa 
b) techniki graficzne analogowe 

2. Prace muszą w sposób czytelny nawiązywać do tematyki konkursu. 

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie  znaku słowno-graficznego lub graficznego, który stanie się oficjalną 
identyfikacją Biblioteki. Znak powinien: 

 kojarzyć się z Biblioteką ZS2 w Grajewie 
 być łatwym do zapamiętania i rozpoznania 
 wzbudzać pozytywne skojarzenia i emocje 
 poza elementem graficznym zawierać napis „EXLIBRIS” lub „EX LIBRIS” (wielkie lub małe znaki) 
 być uniwersalnym i umożliwiać wykorzystywanie go w różnorodny sposób np. do wyrobienia pieczęci  

3. Praca w technice komputerowej musi być wykonana w formacie A4 rozszerzeniu JPG i rozdzielczości minimum 600 
DPI (rozmiar max 10 MB). 

4. Praca w technice analogowej może być wykonana w technice: malarstwa (farby plakatowe, temperowe, akrylowe, 
akwarelowe, pastele) lub rysunku (ołówek, kredka, mazak), kolażu na sztywnym papierze - brystolu w formacie 
minimum A3.  

5. Uczestnik może wykonać samodzielnie tylko jedną pracę konkursową w wybranej przez siebie technice/ach. 

6. Prace należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: 

 imię i nazwisko autora  
 wiek w (przypadku uczniów – klasa, nazwa szkoły) 
 adres domowy 
 numer telefonu lub e-mail 
 krótki opis genezy znaku (idea, symbolika) i/lub objaśnienie użytych inicjałów lub skrótów  

UWAGA: Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. 

7. Prace analogowe należy dostarczyć osobiście, lub przesłać na adres pocztowy (liczy się data stempla pocztowego) 
Organizatora a w wersji elektronicznej  (wraz ze skanami podpisanych załączników) na adres mailowy członka 
Jury fotonstrzalkowska@gmail.com do  30 listopada 2022 r. 

8. Prace, które nie spełniają powyższych warunków lub zostaną złożone po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane przez Komisję Konkursową.  
 

9. Wszystkie nadesłane na Konkurs prace stają się własnością Organizatora i nie są odsyłane Uczestnikom. 
 

10. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac na następujących 
polach eksploatacji: 

 rozpowszechnianie znaku w każdy sposób, tj. poprzez publiczne wykonanie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie 

 wykorzystania dla celów reklamy, promocji i publikacji, oznaczenia lub identyfikacji Biblioteki 
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V. Kryteria oceny prac konkursowych. 
 

Komisja konkursowa przy ocenie pracy weźmie pod uwagę: 
- zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu 
- pomysłowość i oryginalność w ujęciu tematu 
- estetykę wykonania i walory artystyczne 
- funkcjonalność 
 
UWAGA: DECYZJE  KOMISJI  KONKURSOWEJ  SĄ   OSTATECZNE. KOMISJA NIE SPORZĄDZA PISEMNEJ 
OCENY W ODNIESIENIU DO PRAC, KTÓRE NIE ZOSTAŁY NAGRODZONE LUB WYRÓŻNIONE. 
 

VI. Nagrody 
 

Zasady przyznawania nagród: 
 

A). O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
 
B). W Konkursie przewidziano nagrodę za I miejsce (1000 zł), nagrody specjalne (rzeczowe lub finansowe) oraz 
wyróżnienia honorowe. Nagrody finansowe zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
C). Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową o wyłonieniu laureatów i przyznaniu     
nagród oraz o uroczystym finale konkursu przewidywanym na dzień 5 grudnia 2022r. 

 
 
D). Planowane jest zorganizowanie wystawy konkursowej dnia 2 grudnia 2022r. 
 
VII. Postanowienia końcowe 
 
1. Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie praw autorskich do pracy Organizatorowi. 
 
2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród wśród uczestników w zależności od 
poziomu plastycznego nadesłanych prac, jak też do wydłużenia czasu konkursu i przesunięcia terminu wyłonienia 
Zwycięzcy. 
 
3. Udział w konkursie, jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów 
Konkursu i akceptacją zasad regulaminu. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych do celów przeprowadzenia „konkursu na exlibris” przez Bibliotekę ZS Nr2 im.9.PSK w Grajewie zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze 
zmianami). 
 
4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
 
5. Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Biblioteki ZS2 w Grajewie. W związku z realizacją wymogów 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Organizator informuje o zasadach 
przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 
 
6. Zgłaszający posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  przenoszenia  danych  na  podstawie  art.  20  RODO 
 z uwzględnieniem ograniczeń jakie nakłada RODO. 
 
7. Zezwolenie na wykorzystanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udzielenia zezwolenia na 
wykorzystanie danych (w tym wizerunku) skutkuje niedopuszczeniem pracy do udziału w konkursie. 
 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 



 
                                  

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE GRAFICZNYM 
(wypełnia przedstawiciel ustawowy Uczestnika niepełnoletniego) 

 
 
 

……………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy 
 
 
………………………………………..………………………………………………………………………..………. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w KONKURSIE NA EXLIBRIS BIBLIOTEKI ZESPOŁU 
SZKÓŁ NR 2  IM. 9. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W GRAJEWIE. 

 

 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że nie 
została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które były ogłoszone w przeszłości 
przez Organizatora lub inne podmioty. 

 

 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 
 
 
…………….….……………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych Organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu 
przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych powyżej. 
 
 
 

………………………………………………………….. 
(podpis przedstawiciela ustawowego) 



 
                                  

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE GRAFICZNYM 
(wypełnia Uczestnik pełnoletni) 

 
 
 
 

……………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

Ja niżej podpisany/a,  
 
 
………………………………………..………………………………………………………………………..………. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

niniejszym wyrażam zgodę na udział w KONKURSIE NA EXLIBRIS BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ 
NR 2  IM. 9. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH W GRAJEWIE. 

 

 

 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

i nie narusza praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że nie 
została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które były ogłoszone w przeszłości 
przez Organizatora lub inne podmioty. 

 

 

 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 
 
 
…………….….……………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

w bazie danych Organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu 
przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych powyżej. 
 
 
 

………………………………………………………….. 
(podpis uczestnika konkursu) 


