REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU
INSPIROWANEGO HISTORIĄ I KULTURĄ ŻUKOWA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na
opracowanie projektu i wykonanie muralu inspirowanego historią i kulturą Żukowa.
II. ORGANIZATOR
Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha
Kankowskiego.
Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest Ośrodek Kultury i Sportu
w Żukowie, ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo.
III. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU
1. Cel konkursu na projekt i wykonanie muralu:
Celem

konkursu

jest

wyłonienie

najlepszego

projektu

muralu,

czyli

wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane przez laureata
na murze przy ul. Gdańskiej w Żukowie.
2. Tematyka muralu:
Tematyka muralu powinna nawiązywać do ważnych wydarzeń z historii Żukowa,
a także kultury kaszubskiej ze szczególnym uwzględnieniem elementów haftu
kaszubskiego, a inspirowana może być zarówno legendami, jak i przekazami
historycznymi. Mural ma przedstawiać ciekawą historię i jednocześnie stać się
wizytówką miasta, oddającą jego charakter i wyjątkowość, dlatego oprócz inspiracji
kaszubskim

dziedzictwem

powinien

uwzględniać

następujące

wydarzenia

historyczne:
1.

Fundacja zakonu norbertanek w Żukowie

2.

Najazd Prusów i zniszczenie klasztoru

3.

Kasata klasztoru

4.

Zaślubiny Polski z morzem/wkroczenie I Pułku Ułanów Krechowieckich
do Żukowa

5.

Udział 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty w wojnie polsko - bolszewickiej

6.

II wojna światowa

7.

Nadanie praw miejskich
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Projekt muralu powinien być prosty w formie, czytelny z perspektywy drogi ruchu
kołowego i pieszych. Powinien wpisywać się w architektoniczny kontekst
przestrzenny stylistycznie, kolorystycznie i historycznie.
3. Lokalizacja muralu i specyfikacja ściany:
Ściana, na której zostanie wykonany mural stanowi mur oporowy parku przy ulicy
Gdańskiej. Powierzchnia całkowita ściany to 250 m2. Kompozycja muralu powinna
uwzględniać pozostawienie tła ściany jako elementu kompozycyjnego malowidła.
Załącznik nr 2 przedstawia zdjęcia ściany oraz widok poglądowy wraz z wysokością
i szerokością muru. Organizator dopuszcza również ograniczenie kompozycji bez
konieczności pełnego wypełnienia wskazanego miejsca.
4. Technika muralu:
Mural powinien być wykonany w sposób trwały, farbami na bazie farb akrylowych lub
innych profesjonalnych farb stosowanych do malowideł ściennych. Po wykonaniu
muralu konieczne jest jego zabezpieczenie
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty, jednoetapowy
i ogólnopolski.
2. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni plastycznych oraz
artystów tworzących murale.
3. Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu na projekt
i wykonanie muralu inspirowanego historią i kulturą Żukowa.
4. Uczestnikami konkursu mogą być indywidualni, pełnoletni uczestnicy (osoby
fizyczne) lub zespoły autorskie, których członkowie związani są ze sobą umową
w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, pod warunkiem, że poszczególni
członkowie w/w zespołu nie wezmą udziału w konkursie jako indywidualni uczestnicy.
Zespół autorski w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1) wskazuje osobę, która
będzie reprezentować zespół w kontaktach z Organizatorem.
5. Organizator oraz członkowie komisji konkursowej, a także ich najbliższa rodzina
nie mogą brać udziału w konkursie.
6. Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne.
7. Wykonanie muralu przez Uczestnika konkursu jest obowiązkowe. Realizacja
projektu powinna uwzględniać przygotowanie ściany, koszt profesjonalnych farb
wraz z niezbędnym sprzętem, zabezpieczenie antygraffiti.
V. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU
1. Każda osoba/zespół autorski może zgłosić maksymalnie trzy prace.
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2. Projekt może być wykonany dowolną techniką artystyczną, o ile w wersji finalnej
będzie zgodny z pkt. 3.
3. Praca konkursowa powinna składać się z dwóch części: wizualizacji muralu na
ścianie oraz projektu w czytelnej skali. Projekty należy składać w formie
elektronicznej w pliku JPEG na nośniku danych w rozdzielczości

300 DPI

i wydrukowane na papierze w formacie A3 w kolorze. Nośnik powinien być
oznaczony hasłem identycznym jak projekt.
4. Do każdego projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego
do Regulaminy (Załącznik nr 1).
VI. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
1. Projekty zawierające:
1) wypełniony formularz zgłoszenia
2) projekt muralu wraz z wizualizacją
należy przesyłać tradycyjną pocztą lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie na
adres:
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, ul. 3 Maja 9 B, 83-330 Żukowo
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na mural” w nieprzekraczalnym terminie do
14.09.2020 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Organizatora).
2. Prace złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1., nie wezmą udziału
w konkursie i nie będą rozpatrywane przez Jury konkursowe oraz zostaną komisyjnie
zniszczone.
VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa
autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób
trzecich. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia
osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.
2. Autor zwycięskiej pracy przekazuje nieodpłatnie na czas nieokreślony autorskie
prawa majątkowe do nadesłanego projektu (w tym projektu skorygowanego przez
Organizatora po uprzedniej konsultacji z Uczestnikiem, zgodnie z Regulaminem) na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie projektu dowolną techniką, w szczególności cyfrową
lub drukarską;
b) publiczne eksponowanie projektu, zwycięskiej pracy na stronie internetowej,
w mediach społecznościowych Organizatora i Gminy Żukowo oraz drukowanych
materiałach promocyjnych Organizatora i Gminy Żukowo.
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3. Przekazanie praw autorskich odbędzie się na podstawie umowy na projekt
i wykonanie muralu.
4. Zgłoszenie Konkursowe projektu powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie
przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie
uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich
czy naruszać praw osób trzecich.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
VII. SPOSÓB OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Zgłoszone do konkursu projekty muralu zostaną ocenione przez Jury powołane
przez Organizatora konkursu.
2. Jury oceni projekty zgłoszone do konkursu pod względem spełnienia wymogów
formalnych oraz dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności
z tematyką konkursu na projekt muralu.
3. Na podstawie decyzji Jury wyłoniony zostanie Laureat konkursu.
4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs.
5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje
odwołanie.
VIII. NAGRODA
1. Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymuje nagrodę, którą będzie
umowa na projekt i wykonanie muralu w wysokości 20 000,00 zł netto. W przypadku
zespołu

autorskiego

wskazana

kwota

podlega

podziałowi

pomiędzy

jego

poszczególnych członków w porozumieniu z osobą wyznaczoną do reprezentowania
zespołu w kontaktach z Organizatorem.
2. Nagroda zostanie wypłacona po podpisaniu umowy i wykonaniu muralu na
podstawie zawartej umowy.
3. Wykonawcą muralu jest Laureat albo inny podmiot, zaakceptowany przez
Organizatora. W przypadku jeśli wykonawcą muralu będzie inny podmiot Laureat
będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją projektu. Wynagrodzenie za
pełnienie nadzoru autorskiego mieści się w ramach uzyskanej nagrody. Innemu
podmiotowi będącemu wykonawcą nie przysługują żadne roszczenia względem
Organizatora.
4. Po ogłoszeniu wyników Laureat konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni
roboczych dostarczyć Organizatorowi niezbędne dane do podpisania umowy.
W przypadku niespełnienia powyższych wymagań nagroda przepada.
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5. Nagroda stanowi wynagrodzenie za projekt muralu wraz z przeniesieniem
autorskich praw majątkowych do muralu na Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie oraz
wynagrodzenie za wykonanie muralu.
IX. SPOSÓB PODANIA WYNIKU KONKURSU NA PROJEKT MURALU DO
PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
1. Wynik konkursu na projekt muralu zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Organizatora www.okis-zukowo.pl oraz stronie Gminy Żukowo www.zukowo.pl,
a także na profilach w mediach społecznościowych obu instytucji.
2. Laureat konkursu na projekt muralu zostanie dodatkowo poinformowany
o wynikach pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
X. HARMONOGRAM KONKURSU NA PROJEKT MURALU
1. Ogłoszenie konkursu przez Organizatora.
2. Przyjmowanie prac konkursowych do 14.09.2020 r. do godz. 15.00
3. Ogłoszenie wyników: do 18.09.2020 r.
4. Realizacja projektu: do 31.10.2020 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Konkursu, o czym
powiadomi uczestników drogą mailową.
XI. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU NA PROJEKT MURALU
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt muralu
w przypadku:
1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa;
2. gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków Regulaminu;
3. niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych;
4. nie wyrażenie zgody na realizację projektu muralu przez Konserwatora Zabytków;
5. sytuacji niezależnych od Organizatora
XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie,
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo, tel. 58 680 08 48, e-mail: okis@okis-zukowo.pl.
2. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji
przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:
iod@okis-zukowo.pl,
3. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji konkursu jest art.
6 ust.1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
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realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
4. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
5. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu
i wyłonienie zwycięskiego projektu.
6. Dane będą przetwarzane zgodnie z kategorią archiwalną akt określoną
w dokumentacji Administratora.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na
zlecenie administratora: firmy IT, kancelarie prawne.
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania,
usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało
wymienione prawa lub naruszało RODO.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu jest dobrowolne
i równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika o odrzuceniu jego
Zgłoszenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania
Zgłoszenia ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem,
przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika lub godzinami pracy siedziby
Organizatora.
4.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

zmian

w

terminach

podanych

w Regulaminie.
5. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie
Uczestnik konkursu na projekt muralu.
6. Organizator konkursu na projekt i wykonanie muralu zastrzega sobie prawo do
korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem w celu ostatecznego
przystosowania go do realizacji.
7. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela dyrektor Ośrodka
Kultury

i

Sportu

w

Żukowie

Aleksandra

Rogalewska

–

Kania

e-mail:

a.rogalewska@okis-zukowo.pl lub tel. 535-231-224
8. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
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