
I MIĘDZYNARODOWE
KONFRONTACJE GRAFICZNE

REGULAMIN
I MIĘDZYNARODOWYCH KONFRONTACJI GRAFICZNYCH 

„PAMIĘĆ…” – Iłża 2023

(wydarzenie towarzyszące 28. Międzynarodowemu Biennale Plakatu w Warszawie)

I. Postanowienia wstępne 
1. Głównym Organizatorem I Międzynarodowych Konfrontacji Graficznych 

„Pamięć…” - Iłża 2023 jest Powiatowy Instytut Kultury w Iłży (w skrócie PIK), 27 – 
100 Iłża, ul. Jakubowskiego 5,  jednostka organizacyjna Powiatu Radomskiego,  
zwany dalej Organizatorem. 

2. Partnerami PIK są:
• Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  

im. K. Pułaskiego w Radomiu
• Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie 

zwani dalej Partnerami. 
3. Celem I Międzynarodowych Konfrontacji Graficznych „Pamięć”  Iłża 2023 

jest przegląd twórczości plakatowej związanej z pamięcią o Nieobecnych, 
szczególnie ze zgładzoną podczas II wojny światowej społecznością żydowską 
Europy.

4. Wystawa odbędzie się w październiku 2023 roku w  PIK, w „Galerii na Piętrze”, 27 
– 100 Iłża, ul. Jakubowskiego 5. 

5. I Międzynarodowe Konfrontacje Graficzne „Pamięć”  Iłża 2023 są wydarzeniem 
towarzyszącym 28. Międzynarodowemu Biennale Plakatu w Warszawie.

II. Warunki uczestnictwa.
1. W I Międzynarodowych Konfrontacji Graficznych „Pamięć” - Iłża 2023 mogą 

wziąć udział zaproszeni twórcy.
2. Wystawa jest zawężona tematycznie (preambuła znajduje się w Załączniku 1).
3. Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest: „Pamięć…”
4. Wszystkie plakaty mają być nadesłane w formie elektronicznej.
5. Rejestracja nastąpi poprzez system elektroniczny PIK do 31 maja 2023 roku. 
6. Link do formularza rejestracji będzie dostępny na stronie internetowej Galerii 

w terminie od 1 marca do 31 maja 2023 roku:  
https://www.pik.radom.pl/formularz/

W przypadku problemów z procedurą rejestracyjną zastrzeżenia i uwagi należy 
zgłaszać do Mariusza Dańskiego pod adresem: galeria@pik.radom.pl.



7. Pliki należy przesyłać w formacie jpg/tiff/pdf, rozdzielczość 300 dpi, wielkości 
100x70 cm (pion), opisane nazwiskiem, imieniem – Nazwisko-Imię-
tytułpracy.jpg – oraz kartą zgłoszenia.

8. Każdy autor może przedstawić 3 plakaty.
9. Przesłanie plakatów na I Międzynarodowych Konfrontacji Graficznych 

„Pamięć” - Iłża 2023 jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 
Regulaminu.

III. Zobowiązania Organizatora i Partnerów
1. Organizator czyni starania by z okazji I Międzynarodowych Konfrontacji 
Graficznych „Pamięć” - Iłża 2023 został wydany katalog.
2. W przypadku wydania katalogu, Autorzy plakatów otrzymają nieodpłatnie 
jeden egzemplarz katalogu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zgłoszonej pracy do 
konkursu, jeśli jej treść lub forma jest niezgodna z regulaminem konkursu, 
narusza dobro osób trzecich lub prawo. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
4. Organizator zapewnia aranżację wystawy.
5. Organizator zapewnia obsługę administracyjną i techniczną konkursu oraz 
wystawy.
6. Organizator zapewnia rejestrację i archiwizację prac konkursowych poprzez 
własny system rejestracji elektronicznej.
Mając na uwadze wagę podnoszonej w I Międzynarodowych Konfrontacji 
Graficznych „Pamięć” - Iłża 2023 Organizator oraz Partnerzy czynią starania 
w celu zorganizowania dodatkowych ekspozycji, po pierwszej w Iłży, w innych 
miejscach w kraju i za granicą. O ewentualnych, dalszych wystawach Autorzy 
zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

IV. Wykorzystanie nadesłanych materiałów
1. Autor plakatu (Zgłaszający) oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane 

i wymienione w Karcie zgłoszenia plakaty zwane w dalszej części 
Regulaminu Dziełem. Zgłaszający oświadcza, że:

• przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Dzieła nie są 
w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że 
Dzieło to nie narusza praw osób trzecich;

• nie udzielił żadnej osobie licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania 
z Dzieła;

• posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie 
i korzystanie z Dzieła;

• prawa i zezwolenia, o których mowa w dalszej części, obejmują całość praw 
i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji Dzieła w zakresach określonych 
poniżej.

• W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi osoby trzeciej 
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Zgłaszający zobowiązany 
jest do: pełnego zaspokojenia tych roszczeń i tym samym zwolnienia 
Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu;

• przystąpienia w procesie (w przypadku dochodzenia na drodze sądowej) do 
Organizatora, podjęcia wszelkich czynności w celu jej zwolnienia z udziału 
w sprawie.

2. Udzielenie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z Dzieła 
rozpoczyna się z dniem przesłania Dzieła na I Międzynarodowe Konfrontacje 
Graficzne „Pamięć” - Iłża 2023 na adres Organizatora.



3. Zgłaszający udziela Organizatorowi ww. licencji na korzystanie z Dzieła 
w zakresach:

• rozpowszechniania Dzieła tj. publicznego wystawienia, wyświetlenia, 
emitowania, a także publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, 

• utrwalania na papierze, na nośnikach informacji (cd, dvd, kartach pamięci, 
usb, vhs, innych) w nieograniczonej liczbie kopii,

• zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, urządzeń 
przegrywających, technik drukarskich i komputerowych w nieograniczonej 
liczbie kopii,

• wprowadzania do pamięci komputera,
• wprowadzania do obrotu egzemplarza Dzieła, jak i wizerunku Dzieła 

w formie utrwalonej, a w szczególności Organizator może reprodukować 
dzieło w katalogach (w wersji drukowanej, jak i elektronicznej), ulotkach, 
opracowaniach dotyczących ekspozycji, na których będzie wystawiane; 
publikować w internecie, w serwisach społecznościowych itp.

4. Licencja, o której mowa w Regulaminie I Międzynarodowych Konfrontacji 
Graficznych „Pamięć” - Iłża 2023 ma charakter niewyłączny i udzielona 
zostaje nieodpłatnie na czas nieokreślony. Organizator jest uprawniony 
do udzielania innym podmiotom – w zakresach wymienionych powyżej 
– sublicencji na korzystanie z Dzieła (przesłanych plakatów oraz ich 
dokumentacji cyfrowej).

5. Zgłaszający oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do 
nadesłanych wersji cyfrowych Dzieła i udziela Organizatorowi nieodpłatnej 
licencji niewyłącznej na czas nieokreślony na korzystanie z nich na tych 
samych warunkach co Dzieło. 

28. Międzynarodowe 
Biennale Plakatu  
w Warszawie

Jednostka Organizacyjna Powiatu Radomskiego 



Obowiązek informacyjny RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Instytut Kultury; 

kontakt do Inspektora Danych Osobowych - ido@pik.radom.pl.   
2. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim 

prowadzenie działalności statutowej PIK obejmującej upowszechnianie 
kultury (art. 6 ust. 1 lit. e – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej 
RODO) oraz przeprowadzenie konkursu I Międzynarodowych Konfrontacji 
Graficznych „Pamięć” - Iłża 2023 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Podstawą przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja 
działalności statutowej PIK obejmującej promocję i upowszechnianie 
kultury (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. Podanie danych osobowych jest nierozłączne z deklaracją uczestnictwa 
w I Międzynarodowych Konfrontacji Graficznych „Pamięć...” Iłża 2023.

5. Powiatowy Instytut Kultury wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 
i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy 
do Inspektora Danych Osobowych: ido@pik.radom.pl.

6. Dane osobowe Uczestników I Międzynarodowych Konfrontacji Graficznych 
„Pamięć...” – Iłża 2023 (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres 
email, numer telefonu) będą przechowywane przez okres trwania 
wystawy. PIK  informuje, że będzie przetwarzał dane do czasu wygaśnięcia 
przysługujących jej roszczeń, jak również roszczeń uczestnika konkursu 
wobec Organizatora – imiona i nazwiska uczestników będą widniały 
podczas wystawy i w wydanym przez Organizatora katalogu.

7. W związku z przechowywaniem przez Organizatora danych osobowych na 
potrzeby realizacji działalności statutowej, Wykonawcy przysługuje prawo 
do: dostępu do własnych danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania 
(poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia 
danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 
danych osobowych Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego.

9. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

Organizator 
I Międzynarodowych Konfrontacji Graficznych „Pamięć” - Iłża 2023 
„Galeria na Piętrze” , Powiatowy Instytut Kultury 
ul. Jakubowskiego 5, 27-100 Iłża 


