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CELEM KONKURSU JEST STWORZENIE AUTORSKIEGO PROJEKTU OKŁADKI 
AUDIOBOOKA, NA KTÓRYM ZOSTANĄ UTRWALONE WSPOMNIENIA ŚWIDNICZAN. 
CAŁOŚĆ POWSTANIE W RAMACH PROJEKTU ŁĄCZY NAS NIEPODLEGŁA.
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Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna                
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy. 
W konkursie może wziąć udział każdy zainteresowany. 
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną autorską pracę.        
W przygotowaniu projektów nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek 
materiałów bez zgody ich autorów i uregulowania kwestii praw 
autorskich. 
Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek 
naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu. 
Termin zgłoszenia prac upływa 24.09.2018 roku. Prace nadesłane        
po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 
Projekt wraz z Kartą Zgłoszenia (załącznik nr 1) należy dostarczyć do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, 
ul. Franciszkańska 18, II piętro lub na adres e-mail: 
oddz@mbp.swidnica.pl. (w przypadku przesłania projektu za 
pośrednictwem poczty elektronicznej należy wypełnić Kartę 
Zgłoszenia, następnie zeskanować i załączyć ją w wiadomości 
e-mail). 
Uczestnicy konkursu przygotowują autorski projekt okładki płyty CD 
w dowolnej technice, zapisany w formacie TIFF (kompresja LZW), 
paleta kolorystyczna:CMYK, rozdzielczość 300-600 dpi. 
Projekt okładki ma zawierać 4 elementy: 
-strona tytułowa -  powinna zawierać tytuł projektu - Łączy Nas   
Niepodległa Świdnica 2018, 
-tył opakowania -  powinna znaleźć się powierzchnia, na której 
będzie możliwe naniesienie krótkiego opisu projektu, wykonawców, 
logo wydawcy oraz innych instytucji biorących udział w projekcie, 
-wnętrze - strona lewa, 
-wnętrze - strona prawa z doklejonym tray'em. 
Wnętrze strony digipack'u powinny graficznie nawiązywać do awersu i 
rewersu okładki. Specyfikacja projektu znajduje się w załączniku nr 2. 
Jury powołane przez organizatora konkursu przyzna tylko jedną 
nagrodę. 
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Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie projektu okładki 
audiobooka w nakładzie 100 sztuk (w tym jeden otrzyma autor) oraz 
nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych. 
Autor nagrodzonego projektu okładki nie otrzyma żadnego 
dodatkowego honorarium związanego z wydaniem audiobooka. 
Zawiadomienie o wynikach konkursu nastąpi do 01.10.2018 roku na 
stronie internetowej Organizatora – www.mbp.swidnica.pl 
Wręczenie nagrody odbędzie się 09.11.2018 r. podczas Flash mobu - 
„11 minut poezji”, o godz. 11.00 na placu z dzikami przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18. 
Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym 
niezakwalifikowania projektu okładki do druku oraz nieprzyznania 
nagrody pieniężnej. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy 
traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.   
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji 
nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocyjnych 
projektu  Łączy Nas Niepodległa Świdnica 2018 oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy bez 
powiadomienia autora. 
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 640-09-42, oraz 
e-mail: oddz@mbp.swidnica.pl. 
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