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XXVII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków

W roku 2019 przypada 50. lat od organizacji I Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu
Muzealnego i Ochrony Zabytków. I. Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego
i Ochrony Zabytków oraz wystawa plakatu zorganizowane w 1969 roku przez
Muzeum Ziemi Przemyskiej pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki były
pierwszym dorocznym przeglądem połączonym z nagrodzeniem najlepszych prac.
Obejmował plakaty wydane w 1968 roku.

XXVI. Przegląd (jak dotąd ostatni)

zorganizowany został w 2010 roku. Długa przerwa w organizacji Przeglądu wynikała
ze zmiany finansowania zadań przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Od 2019 roku Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jest
instytucją

kultury

współfinansowaną

przez

Ministra

Kultury

i

Dziedzictwa

Narodowego, co pozwala wpisać Przegląd ponownie do kalendarza cyklicznych imprez
muzealnych. Od tego roku Przegląd organizowany będzie w cyklu trzyletnim.
I.

Słownik pojęć używanych w regulaminie:

Organizator- Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Zgłaszający – twórca plakatu (pełnoletnia osoba fizyczna), Muzeum, Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków, działające na terenie RP
Dzieło – plakat zgłoszony na Przegląd
Przegląd – XXVII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
Katalog – katalog Dzieł zakwalifikowanych do udziału w XXVII Przeglądzie Plakatu
Muzealnego i Ochrony Zabytków

II.

Cele konkursu:

Celem XXVII Przeglądu Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków jest ukazanie
różnorodności form działalności muzeów i konfrontacja osiągnieć artystycznych
w dziedzinie twórczości plakatowej poświęconej muzealnictwu i ochronie zabytków.
Ponadto zwrócenie uwagi na stosowanie formy wizualnej w upowszechnianiu kultury.
Przegląd obejmuje plakaty dotyczące muzealnictwa i ochrony zabytków powstałe
w latach 2010-2018.
III.

Warunki uczestnictwa

1. W XXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków
mogą wziąć udział twórcy plakatów, muzea i Wojewódzkie Urzędy Ochrony
Zabytków działające na terenie RP.
2. Zgłaszający może zgłosić do Przeglądu dowolną liczbę plakatów pochodzących
z lat 2010-2018.
3. Przeglądu i oceny zgłoszonych plakatów pod kątem zgodności z warunkami
zgłoszenia zawartymi w pkt. IV Regulaminu oraz kwalifikacji do wystawy
dokona Jury powołane przez Organizatora. Skład Jury zostanie ogłoszony na
stronie internetowej Organizatora: www.mnzp.pl.
4. Wydrukowane plakaty należy dostarczyć (osobiście, kurierem, pocztą) do dnia
31 października 2019 roku na adres:
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Pl. Berka Joselewicza 1 37-700 Przemyśl
z dopiskiem: XXVII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony
Zabytków.
Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Przeglądzie. Decyduje
data wpływu do Organizatora.
IV.

Warunki zgłoszenia
Prace nadesłane na XXVII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego
i Ochrony Zabytków muszą spełniać następujące kryteria:

1. Do każdego plakatu musi być dołączona metryczka zawierająca: nazwę lub
imię i nazwisko zgłaszającego, nazwę Muzeum lub Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków, który plakat wydał; imię i nazwisko autora plakatu; tytuł

plakatu w języku oryginalnym i angielskim; wymiary w centymetrach; technikę
druku. Metryczka stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Do celów publikacji należy przesłać także elektroniczną wersję plakatu
w rozdzielczości 300 dpi, kolorystyka: CMYK, format JPG (highest quaality).
3. Wraz z plakatami należy przesłać kartę zgłoszenia (załącznik nr 2) czytelnie
wypełnioną wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją
Regulaminu oraz oświadczeniem o autorskich prawach majątkowych do
plakatu.
4. Plakatów nie należy oprawiać, ani naklejać na sztywne podłoże
5. Przesyłka powinna być starannie zabezpieczona. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Zniszczone
plakaty nie będą dopuszczone do Przeglądu.
6. Koszty przesyłki pokrywa w całości Zgłaszający plakat na Przegląd.
7.

Wszystkie

egzemplarze zgłoszonych plakatów przechodzą na własność

Organizatora
V.

Nagrody

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 grudnia 2019 na stronie
internetowej Organizatora.
2. Jury przyzna następujące nagrody:
I nagroda – 10 000 zł
II nagroda – 7 000 zł
III nagroda – 5 000 zł
3.

Wręczenie dyplomów dla zwycięzców Przeglądu nastąpi podczas uroczystości
otwarcia wystawy pokonkursowej zorganizowanej w styczniu 2020 roku.

VI.

Zobowiązania Organizatora

1. Po rozstrzygnięciu Przeglądu, nie później niż do dnia 31 stycznia 2020 roku,
zostanie wydany Katalog Dzieł zakwalifikowanych do udziału w Przeglądzie.
Każdy Zgłaszający otrzyma nieodpłatnie jeden egzemplarz Katalogu.
2. Przekazanie Dzieła na Przegląd wiąże się z wyrażeniem zgody na ich
nieodpłatne publikowanie na stronie www.mnzp.pl z podaniem imienia
i nazwiska autora, tytułu dzieła, daty jego powstania oraz jego opisu,
informacji o Zgłaszającym.

VII.

Wykorzystanie nadesłanych materiałów

1. Zgłaszający oświadcza, że:
a. posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe rozporządzania Dziełem na
polach eksploatacji uprawniających do udziału w Przeglądzie;
b. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Dzieła nie są w żaden
sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że Dzieło
nie narusza praw osób trzecich;
c. udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystania
z Dzieła na następujących polach eksploatacji:
- rozpowszechniania Dzieła to jest publicznego wystawienia, wyświetlenia,
emitowania, a także publicznego udostępniania Dzieła
- utrwalania na papierze, na nośnikach informacji (CD, DVD, kartach
pamięci, USB, innych) w nieograniczonej liczbie kopii,
- wprowadzania do pamięci komputera,
- wprowadzania do obrotu egzemplarza Dzieła, jak i wizerunku Dzieła
w formie utrwalonej, a w szczególności możliwości reprodukowania Dzieła
w katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach,
opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane;
publikowania w Internecie, w serwisach społecznościowych itp.
2. Udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z plakatu
rozpoczyna się z dniem przesłania Dzieła na Przegląd.
3.

Organizator jest uprawniony do udzielania innym podmiotom — w zakresach
wymienionych w ust. 1 lit. c — sublicencji na korzystanie z Dzieła.

4.

Sprawy sporne mogące wystąpić na tle realizacji niniejszego Regulaminu
rozstrzygane będą według prawa polskiego przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Organizatora. być rozstrzygane przez polskie sądy wedle polskiej
jurysdykcji obowiązującej w Unii Europejskiej.

7.

Zgłoszenie Dzieła w Przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją warunków
zawartych w regulaminie.

VIII.

Postanowienia końcowe:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (o ochronie danych osobowych,
Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Organizator — Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu informuje, iż jest administratorem
danych osobowych wskazanych w formularzu. Dane osobowe zostaną

wykorzystane w celu organizacji Przeglądu w następujący sposób: imię
i nazwisko zostanie wykorzystanie do oznaczenia dostarczonego utworu. Inne
dane zebrane we wniosku (dane teleadresowe np. numer telefonu, adres
korespondencyjny) nie zostaną upublicznione, jednak zostaną wykorzystane
w celu przeprowadzenia i zorganizowania Przeglądu w celu kontaktu z osobami
biorącymi udział w wydarzeniu.
Dane teleadresowe nie zostaną upublicznione, ani przekazane podmiotom
trzecim, o ile przepisy prawa nie wskazują inaczej. Podanie danych jest
dobrowolne,

jednak

niezbędne

do

organizacji

Przeglądu

co

znajduje

usprawiedliwienie w art. 23 ust. 1 pkt. 3 oraz 5 ustawy o ochronie danych
osobowych. Oznaczenie imieniem i nazwiskiem przesłanej pracy jest zgodne
z przepisami ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, jednakże
osoba zgłaszająca może wskazać pseudonim lub zrezygnować z oznaczenia
utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Każda osoba zgłaszająca ma
prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

IX.

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Pl. Berka Joselewicza 1
37-700 Przemyśl
tel. 16 679 30 00
sekretariat@mnzp.pl
www.mnzp.pl
Osoba do kontaktu w zakresie dot. Przeglądu:
Iwona Bobko
tel. 16 679 30 25
tel. kom. 728 907 996
i.bobko@mnzp.pl

Zał. nr 1
Metryczka plakatu
Zgłaszający………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko autora plakatu………………………………………………………………
Tytuł plakatu w języku oryginalnym i angielskim……………………………………….
Rok powstania/wydania.………………………………………………………………………
Wymiary w centymetrach……………………………………………………………………..
Technikę druku………………………………………………………………………………….

Zał. Nr 2
Karta zgłoszenia
Zgłaszający……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Nr rachunku bankowego Zgłaszającego
……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam,

że

zapoznała/em

się

i

akceptuję

Regulamin

konkursu

XXVII

Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków Przemyśl, 2019.
………………………………………………..
Podpis Zgłaszającego

Oświadczam, że posiadam autorskie prawa majątkowe do Dzieła.
………………………………………………..
Podpis Zgłaszającego

