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Wystawa prac członków 
Stowarzyszenia Introligatorów Polskich 

w ramach „Konferencja SIP 2022”

I Cel wystawy

Wystawa ma na celu prezentację prac introligatorskich członków Stowarzyszenia Introligatorów Polskich 
oraz upowszechnianie wiedzy na temat rzemiosła introligatorskiego.

Prace będzie można oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w dniach 8.09–30.09.2022 r.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9.09.2022 r.

II Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Wystawy oraz towarzyszącej jej Konferencji jest Stowarzyszenie Introligatorów Polskich 
z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Spokojnej 1A.

2. Współorganizatorem jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, mieszcząca się przy ul. Ratajczaka 38/40.

III Zasady udziału w wystawie

1. Udział w wystawie mogą wziąć wszyscy członkowie Stowarzyszenia Introligatorów Polskich.

2. Wystawa odbędzie się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Prace będą prezentowane w zabezpieczo-
nych gablotach.

3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 dowolne prace introligatorskie.

4. Udział w wystawie należy zgłosić przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online znajdującego 
się na stronie Stowarzyszenia, w zakładce Konferencja, zawierającego podstawowe dane uczestnika, oraz 
załącznie do przesyłki wypełnionego Załącznika nr 1 niniejszego regulaminu, podając adres zwrotny, 
dokładny opis przedmiotu (data powstania, autor, użyta technika, materiały).

5. Termin przesłania zgłoszenia online uczestnictwa w wystawie upływa 27.03.2022 r.

6. Prosimy o przesłanie prac wraz z Załącznikiem nr 1 na adres Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z 
dopiskiem „Wystawa SIP”.

7. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 20 sierpnia 2022 roku. Prace nadesłane po tym termi-
nie mogą zostać dopuszczone do wystawy wyłącznie według uznania organizatorów.

8. Prosimy uczestników o nadsyłanie prac w opakowaniach zapewniających maksymalną ochronę. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe lub niewłaściwe opakowanie. Sugerujemy 
solidne kartony o podwójnych ściankach, które można ponownie wykorzystać do odesłania prac. 
Rekomendujemy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia.
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9. Po zakończeniu wystawy, prace zostaną zabezpieczone, zapakowane w oryginalne opakowania i ode-
słane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na koszt 
Organizatora.

10. Organizator planuje wydać Katalog wystawy, który zostanie przesłany do wszystkich Uczestników 
wystawy.

IV Zasady uczestnictwa w konferencji

1. Prawo uczestnictwa w Konferencji przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym tematyką introli-
gatorstwa, pod warunkiem przesłania formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie SIP, na adres: 
wystawa@introligatorzypolscy.org.pl

2. Terminy przesyłania zgłoszeń  uczestnictwa w konferencji upływają:

• 9.05.2022 r. – dla Uczestników z wystąpieniami

• 31.07.2022 r.  – dla Uczestników bez wystąpień

W przypadku dużej liczby zgłoszeń z wystąpieniami, pierwszeństwo ich wygłoszenia mają członkowie SIP.

3. Konferencja jest bezpłatna, przy czym istnieje możliwość wsparcia jej organizacji poprzez wpłacenie 
dowolnej kwoty na konto Stowarzyszenia Introligatorów Polskich. Uczestnicy Konferencji pokrywają we 
własnym zakresie koszty związane z przejazdem, noclegiem, wyżywieniem.

V Postanowienia końcowe

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści  niniej-
szego Regulaminu.

2. Dane osobowe, przesłane za pośrednictwem formularzy, służą wyłącznie do kontaktu w sprawach 
związanych z wydarzeniami.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, o czym będzie informował 
Uczestników drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej SIP.

4. Wszelkie informacje znajdują się na stronie SIP oraz udzielane są pod adresem e-mail: 
wystawa@introligatorzypolscy.org.pl
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Formularz uczestnictwa w Wystawie SIP 2022
Poniższy formularz proszę wypełnić cyfrowo lub ręcznie, załączyć do przesyłki i wysłać na adres: 

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań 
z dopiskiem „Wystawa SIP”

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko wykonawcy

Adres pocztowy (do odesłania prac z wystawy)
Ulica

Telefon kontaktowy

Autor projektu Autor projektu Autor projektu

Tytuł książki/pracy Tytuł książki/pracy Tytuł książki/pracy 

Rok powstania oprawy/pracy Rok powstania oprawy/pracy Rok powstania oprawy/pracy 

Użyta technika i materiały Użyta technika i materiały Użyta technika i materiały

Autor książki Autor książki Autor książki

Wydawnictwo Wydawnictwo Wydawnictwo

ZGŁOSZENIE PRACY 1 ZGŁOSZENIE PRACY 2 ZGŁOSZENIE PRACY 3

e-mail

Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość
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