
Regulamin  

konkursu na skład czasopisma „Biuletyn Numizmatyczny” 

(dalej jako: „Regulamin”) 

 

§ 1. 

[Organizator i cel Konkursu] 

1. Organizatorem konkursu na skład Biuletynu Numizmatycznego (zwanego dalej 

„Konkursem”) jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne z siedzibą w Warszawie, ul. 

Jezuicka 6/8, wpisane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000113184, 

NIP: 525-15-68-640, REGON: 000804715 (zwane dalej „Organizatorem”). 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie oferty na opracowanie graficzne oraz wykonanie 

składu i łamania czterech numerów (tomów rocznika 2020) kwartalnika „Biuletyn 

Numizmatyczny” (dalej „BN”): nr 1 (397) 2020, 2 (398) 2020, 3 (399) 2020, 4 (400) 

2020, każdy po 80 stron według dotychczasowego schematu. Przybliżone terminy 

składu poszczególnych tomów to odpowiednio: połowa marca 2020 r., połowa czerwca 

2020 r., połowa września 2020 r., połowa grudnia 2020 r. Konkurs obejmuje obróbkę 

techniczną całego materiału graficznego zgodną z wymogami druku offset oraz 

wykonanie składu wstępnego zgodnie z wytycznymi autorów i redaktora BN                  

i przedstawienie go do korekty autorskiej oraz redakcyjnej redaktorowi BN. Redaktor 

oraz autorzy mają prawo wprowadzić drobne poprawki i zmiany w tekście i układzie 

ilustracji. Po wprowadzeniu korekty, skład podlega zatwierdzeniu przez redaktora BN. 

Przygotowanie ostatecznego składu tomu w postaci pliku PDF z uwzględnieniem 

wytycznych drukarni oraz przygotowanie pliku PDF na potrzeby redakcji BN. 

Przygotowanie spisu treści oraz czterech stron okładki w postaci plików PDF zgodnych 

z wytycznymi drukarni oraz plików PDF na potrzeby redakcji BN. Przekazanie do 

drukarni wymaganych plików oraz kontakt z drukarnią w razie potrzeby. 

 

§ 2. 

 [Warunki uczestnictwa w Konkursie]  

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie oferty (plik/pliki PDF) na skład, 

wraz z podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym (skan) stanowiącym Załącznik do 

Regulaminu, do dnia 20 grudnia 2019 roku na adres e-mail: biuro@ptn.pl  

2. Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie w złożonej ofercie podać: 

a) cenę netto i brutto za skład jednego tomu, 

b) proponowane terminy składu wstępnego i składu końcowego z uwzględnieniem 

terminów dostarczenia materiałów przez redakcję, korekty autorskiej oraz 

redakcyjnej, 

c) informację o doświadczeniu w składzie prac z zakresu numizmatyki (lub innych 

dziedzin) wraz z portfolio oraz informację o nagrodach i wyróżnieniach jeśli 

takie zostały przyznane za skład lub za prace nad tekstami. 

 

 

 

 



§ 3. 

[Przetwarzanie danych osobowych] 

 

1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)2016/679  z  dnia  27  

kwietnia  2016  r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane 

„Rozporządzenie 2016/679, jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne reprezentowane 

przez Prezesa Zarządu Głównego PTN, z siedzibą w Warszawie, ul. Jezuicka 6/8,  00-

281 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) biuro@ptn.pl, tel./faks: +48 22 831 39 28 

2. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych i wyrażenie przez niego zgody 

na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału            

w Konkursie. 

§ 4. 

[Postanowienia końcowe] 

1. Informacje o Konkursie oraz Regulamin dostępne są przez cały okres trwania Konkursu 

pod numerem telefonu: +48 22 831 39 28 oraz na stronie internetowej Organizatora: 

 

http://ptn.pl/konkurs-na-sklad-i-druk-bn/ 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych omyłek pisarskich oraz 

wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym, że dokonane zamiany nie będą naruszać 

praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. 

Informacje  o zmianach w Regulaminie zostaną zamieszczone na podanej wyżej stronie. 

3. Oceny ofert dokona Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. 

4. Organizator ma prawo skontaktować się z uczestnikami w trakcie trwania konkursu,      

i wezwać ich do uzupełnienia informacji w stosownym terminie pod rygorem 

odrzucenia oferty. 

5. Autor zwycięskiej oferty zostanie o decyzji poinformowany do 10 stycznia 2020r. oraz 

zobowiązany do podpisania odpowiedniej umowy na skład do 15 stycznia 2020 r. 

6. Zgłoszenie oferty w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia Konkursu w przypadku braku 

ofert spełniających oczekiwania Organizatora. 

8. Ewentualne spory między uczestnikami konkursu, a Organizatorem będą rozstrzygane 

w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do 

ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

Załącznik: Formularz Zgłoszeniowy 

http://ptn.pl/konkurs-na-sklad-i-druk-bn/

