Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001711 „Koncerty niepodległości”

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PROJEKTU MURALU
NA ŚCIANIE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. KLASZTORNEJ 4
W PRUDNIKU

I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu na wykonanie projektu muralu jest Starostwo Powiatowe
w Prudniku
2. Adres Organizatora: 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76.
3. Osobą do kontaktu jest: Ewelina Wojciechowska – tel. 77 438 17 23, e-mail:
e.wojciechowska@powiatprudnicki.pl

II. CEL KONKURSU
1. Celem konkursu na projekt muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli
wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na ścianie
budynku położonego przy ul. Klasztornej 4 w Prudniku.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001711
„Koncerty niepodległości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika
Czeska – Polska Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków
Budżetu Państwa „Przekraczamy granice”.
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs trwa od dnia 10 października 2018r. do dnia 8 listopada 2018r.

3. Regulamin konkursu jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w konkursie oraz zasad
przyznawania nagród.
4. Tematyka: Mural upamiętniający stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
w odniesieniu (lub z uwzględnieniem) lokalnej specyfiki Ziemi Prudnickiej.
5. Lokalizacja muralu: ściana kamienicy położonej przy ul. Klasztornej 4 w Prudniku.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs na wykonanie projektu muralu ma charakter otwarty.
2. Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.
3. Uczestnikiem konkursu na projekt muralu mogą być osoby fizyczne, z wyjątkiem
pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także
z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej i ich pracowników oraz osób im
podległych.
4. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.
5. Projekty powinny być przedłożone w formie elektronicznej w pliku PDF o rozmiarach
297x420 mm (format A3), 300dpi, w orientacji pionowej – uwzględniając ścianę
obiektu.
6. Do projektu należy załączyć Kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na
wykonanie projektu muralu oraz na podanie imienia i nazwiska do wiadomości
publicznej oraz na przeniesienie autorskich praw majątkowych i pokrewnych dzieła.

V. KOMISJA KONKURSOWA, KRYTERIA OCENIANIA
1. Zgłoszone do konkursu na wykonanie projektu muralu projekty zostaną ocenione pod
względem wymogów formalnych przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych, estetyki
wizualnej i zgodności z tematyką konkursu.
3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Prudnickiego
Radosława Roszkowskiego.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Komisji
Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

VI. TECHNIKA I FORMAT WYKONANIA PRAC
1. Technika wykonania prac jest dowolna.
2. Dopuszczalny format prac konkursowych to: A3 (w orientacji pionowej).
3. Prace muszą mieć charakter autorski i nie mogą być pracami nadsyłanymi już wcześniej
w ramach innych konkursów.
4. Ta sama praca nie może zostać zgłoszona przez więcej niż jednego autora.
5. Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
VII. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
1. Prace konkursowe należy przesłać zapisane na płycie CD lub pamięci USB wraz
z dokładnie i czytelnie wypełnioną i podpisaną Kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) za
pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 76, 48-200
Prudnik lub dostarczyć osobiście do budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku do
pok.102 w nieprzekraczalnym terminie do 08.11.2018r. Materiały należy włożyć do
koperty opisanej: Zgłoszenie do konkursu na wykonanie projektu muralu. W przypadku
nadsyłania prac za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do siedziby
Organizatora konkursu.
2. Prace nadesłane po terminie nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie.
3. Uczestnicy zapewniają, iż:
a) posiadają pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac,
b) zgłoszone prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
c) zgłoszone prace nie naruszają dóbr osobistych osób, których wizerunek jest
reprezentowany oraz ich dóbr prawnie chronionych,
d) prace nie były zgłaszane uprzednio w innych konkursach.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia
źle zabezpieczonych prac zgłaszanych do Konkursu.
VIII. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs w terminie do dnia
11 listopada 2018r.
2. Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda rzeczowa
(zegarek) oraz nagroda finansowa w wysokości 2 000,00 zł brutto. Nagroda finansowa

stanowi gratyfikację za przekazanie wszelkich majątkowych praw autorskich do
opracowanego projektu.
3. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Nagroda zostanie wypłacona zwycięzcy konkursu po zawarciu umowy, o której mowa
w pkt 6.
5. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez autora
nagrodzonego projektu w umowie, o której mowa w pkt 6.
6. W ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu Organizator zawrze
z autorem nagrodzonego projektu odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora
wszelkich

majątkowych

praw

autorskich

do

opracowanego

projektu,

w szczególności:
a) utrwalenia i nieograniczonego zwielokrotnienia egzemplarzy utworu każdą
możliwą techniką dostępną w dniu przeniesienia majątkowych praw autorskich
(drukarską, fotograficzną, kserograficzną, zapisu magnetycznego, analogową,
cyfrową), w szczególności poprzez drukowanie, skanowanie, wykonywanie
odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magnetooptycznych, cyfrowych,
techniką video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,
b) wprowadzenia do pamięci komputera (w tym serwera Organizatora), przesyłania
przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym
Internetu,
c) publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na
ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach,
w folderach i ulotkach,
d) nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie przez Organizatora
zależnych praw autorskich, w tym w szczególności w zakresie tworzenia
opracowań utworu, tj. jego tłumaczenia, modyfikacji lub adaptacji do potrzeb
Organizatora oraz rozpowszechniania tak powstałych opracowań utworu.
7. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem
Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej
niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
8. Organizator poinformuje laureata o terminie i miejscu wręczenia nagrody.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki
regulaminu.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych Uczestników
Konkursu, po uprzednim uzyskaniu w tym zakresie zgody Uczestników bądź
Rodziców/Opiekunów prawnych Uczestników Konkursu.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia lub przedłużenia
czasu trwania Konkursu.
5. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac konkursowych.
6. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora, który bezpłatnie przejmuje
autorskie prawa majątkowe do prac.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

