
	

	

Regulamin konkursu na ilustracje do książki 

„O wzrastaniu” 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest wydawnictwo MOI mieszczące się 

w  Plewiskach, ul. Jesienna 60/2; NIP: 9281801592. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie bez względu na swoje 

wykształcenie i doświadczenie w ilustrowaniu książek. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu.  

5. Celem konkursu jest wsparcie młodych ilustratorów w zaistnieniu na rynku 

wydawniczym poprzez nawiązanie współpracy Organizatora ze Zwycięzcą.  

6. Zadaniem konkursowym jest stworzenie trzech ilustracji do wybranych 

przez Organizatora zagadnień. Zagadnienia te dotyczą projektu książki 

„O  wzrastaniu” według pomysłu Alicji Dzierzgowskiej. Zagadnienia zostały 

opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

7. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać e-mailem zgłoszenie 

zawierające dane uczestnika: imię, nazwisko, adres, telefon, kilka słów 

o  sobie oraz załączyć projekty trzech ilustracji do podanych zagadnień.  

8. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie 

opisu zagadnień konkursowych stanowiących Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu oraz koncepcji projektu bez zgody pomysłodawcy 

jest zabronione. 

9. Nagrodą w konkursie jest wydanie książki z ilustracjami Zwycięzcy 

konkursu. Pierwszym krokiem będzie podpisanie pomiędzy Zwycięzcą 



	

	

a  wydawnictwem MOI umowy dotyczącej przygotowania ilustracji do 

książki „O wzrastaniu”. Będzie to umowa o dzieło z przeniesieniem praw 

majątkowych na wydawcę. Wysokość honorarium będzie przedmiotem 

indywidualnych ustaleń między Zwycięzcą a wydawnictwem MOI. 

Dodatkowo, (przynajmniej) jedna z ilustracji do książki zaistnieje jako 

plakat w ofercie firmy BuBu Studio, a Zwycięzca dołączy do grona artystów 

na stronie bubustudio.pl.  

10. Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia dla wybranych projektów. 

11. Prace Zwycięzcy i ewentualnych Wyróżnionych wraz z notką o autorze 

zostaną zaprezentowane na fanpage ‘u wydawnictwa MOI oraz na stronie 

www.wydawnictwomoi.pl .  

12. Zwycięzcę w konkursie wyłoni Jury w składzie:  

ze strony wydawnictwa MOI: Alicja Dzierzgowska i Joanna Świątkowska, 

ze strony partnerów konkursu: Bianka Rolando (School of Form), 

przedstawiciel Ogrodów Hortulus (Stowarzyszenie dla Ogrodów Hortulus), 

Justyna Buck (BuBu Studio), Olga Kromuszczyńska (otymze.pl).  

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niewybrania Zwycięzcy. 

14. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do dokończenia pracy nad książką 

w  terminie do 5 miesięcy liczonym od dnia ogłoszenia decyzji Jury. 

15. Zgłoszenia i prace będą przyjmowane od 1 maja do 9 czerwca 2017r. 

16. Decyzja Jury zostanie ogłoszona do 16 czerwca 2017r.  

17. Zwycięzca zostanie powiadomiony o decyzji Jury drogą e-mailową. 

Ponadto na fanpage‘u wydawnictwa MOI i na stronie 

www.wydawnictwomoi.pl pojawi się informacja podsumowująca konkurs. 

18. Akceptowane będą prace wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail 

redakcja@wydawnictwomoi.pl. O ważności zgłoszenia decyduje data 

wysłania maila, kompletność zgłoszenia (zgodnie z pkt. 7 Regulaminu) oraz 

spełnienie wymogów odnośnie prac. 



	

	

19. Przyjęty format dla ilustracji to: A4 (210x297) – w poziomie, rozdzielczość 

300dpi, format .jpg lub .tif. Technika wykonania ilustracji jest dowolna.  

20. Prace zgłaszane na konkurs powinny być stworzone na jego potrzeby 

–  wcześniej niepublikowane. 

21. Wysłane na konkurs prace muszą stanowić oryginalną twórczość i nie 

mogą naruszać dóbr osób trzecich w rozumieniu Ustawy o prawie 

autorskim. 

22. Wysyłając zgłoszenie uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających 

z  regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi 

zmianami/. 

23. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie wydawnictwa MOI oraz na 

stronie www.wydawnictwomoi.pl . 

24. Patronat nad konkursem objęły: School of Form (www.sof.edu.pl), Ogrody 

Hortulus (www.hortulus.com.pl) oraz Stowarzyszenie dla Ogrodów 

Hortulus.  Partnerami konkursu są: sklep BuBu Studio (www.bubustudio.pl) 

i blog	O	tym że (otymze.pl). 

25. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook ani z nim związany. Właściciel serwisu Facebook nie ponosi 

odpowiedzialności za realizację konkursu. Uczestnicy przyjmują do 

wiadomości, że wszelkie dane osobowe, które przekazują w związku 

z  konkursem udostępniają organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. 

26. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail 

redakcja@wydawnictwomoi.pl.  

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim 

i  prawach pokrewnych 



	

	

Załącznik nr 1  

Dokonanie zgłoszenia i wzięcie udziału w konkursie: 

 

 

Aby wziąć udział w konkursie należy: 

• stworzyć 3 ilustracje pokazujące wybrany, ale ten sam kwiat w dowolnym 

stadium rozwoju. Każda ilustracja ma dotyczyć innego miejsca, ale tego 

samego kwiatu. Miejsca, o których mowa to: 

 

1. łąka 

2. ogród rodzinny 

3. szklarnia 

 

• wymagany format ilustracji to A4 poziom, rozdzielczość 300dpi, format .jpg 

lub .tif. 

• technika prac jest dowolna. 

• ilustracje oraz swoje dane (imię, nazwisko, adres, telefon, kilka słów o sobie 

i swoim ilustrowaniu) należy wysyłać mailem na adres: 

redakcja@wydawnictwomoi.pl . 

• zgłaszając udział w konkursie organizator przyjmuje, że Uczestnik 

zapoznał się i akceptuje Regulamin konkursu. 

 

 


