
REGULAMIN 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE W RAMACH FESTIWALU OBLICZA 

Ex libris – znak własnościowy książki 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem warsztatów artystycznych z zakresu tworzenia ex librisu w technikach graficznych jest 

Pałac Kultury Zagłębia. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

1. Warsztaty odbędą się w dniu: 22.10.2022 w godzinach od 14:00 do 17:00 w Pałacu Kultury 

Zagłębia (Plac Wolności 1, Dąbrowa Górnicza 41-300). 

2. Zajęcia będą się odbywały w grupie maksymalnie 12 osobowej. 

 

III. UDZIAŁ I PROGRAM IMPREZY 

1. Warsztat organizowany jest w ramach Festiwalu Oblicza. Celem warsztatu jest propagowanie 

wiedzy na temat historii książki, zwiększenie zainteresowania czytelnictwem oraz wykonie 

autorskich prac o tematyce związanej z książką (ex libris) w technikach klasycznego druku 

artystycznego. 

2. Warsztaty dedykowane są młodzieży od 14 roku życia i osobom dorosłym. 

3. Udział w warsztacie jest bezpłatny, ale obowiązują bezpłatne wejściówki. 

4. Bezpłatne wejściówki są możliwe do nabycia w systemie biletowym https://bilety.palac.art.pl/ 

lub osobiście w Kasie Pałacu Kultury Zagłębia.  

5. Podczas warsztatu Uczestnicy od podstaw wykonają autorski ex-libris w technice grafiki 

warsztatowej (linorycie). Uczestnicy zabierają ze sobą prace zrealizowane na warsztacie.  

6. Program warsztatu: 

• Wprowadzenie – pojęcie ex librisu i jego historia 

• Wykonanie projektu 

• Wykonanie matrycy linorytniczej 

• Wykonanie nakładu odbitek graficznych 

 

7. Organizator zapewnia dostęp do wszystkich materiałów plastycznych i narzędzi potrzebnych 

do wykonania zadania warsztatowego, m.in. farb, wałków graficznych, dłut, papieru.  

8. Organizator ma prawo do wykorzystania reprodukcji prac, stworzonych przez Uczestników 

podczas warsztatów artystycznych w celach promocji działalności PKZ, upowszechniania 

kultury oraz działań marketingowych i archiwizacyjnych.  

9. Osoby przebywające na warsztatach zobowiązane są zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 

10. Wejście na warsztaty równoznaczne jest ze znajomością, akceptacją i przestrzeganiem 

niniejszego Regulaminu. 

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Podczas warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania wideo, na których może zostać 

utrwalony wizerunek Uczestników. Zdjęcia lub nagrania wideo mogą być następnie wykorzystane 

i publikowane przez Organizatora za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji 

elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie 

drukowanej. Materiały zbierane są w celu promocji działalności PKZ, upowszechniania kultury               

https://bilety.palac.art.pl/


oraz w celach archiwizacyjnych. W każdym momencie Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec wykorzystania materiałów z jego wizerunkiem. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń 

sanitarno-epidemiologicznych. 


