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REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT 

MURALU O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ 

„Przez patriotyzm, ku wolności” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na opracowanie projektu 

muralu o tematyce patriotycznej. 

2. Mural zostanie wykonany w ramach zadania „Przez patriotyzm, ku wolności” dofinansowanego ze 

środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego 

„Koalicje dla Niepodległej”. 

II. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Przyjaciele Wronia”. 

III. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE PROJEKTU 

1. Celem konkursu na projekt muralu jest wyłonienie projektu  wielkoformatowego malowidła ściennego, 

które zostanie zrealizowane przez profesjonalną firmę na ścianie zewnętrznej budynku Szkoły 

Podstawowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu. 

2. Tematyka muralu powinna zawierać treści związane z patriotyzmem, edukacją, wychowaniem dzieci 

i młodzieży. 

3. Projekt obejmować ma w swym zakresie i tematyce aspekt patriotyczno-społeczny wyrażony we własnej, 

kreatywnej interpretacji artysty. Mural ma przedstawiać ciekawą historię i jednocześnie stać się 

wizytówką szkoły i wsi, oddającą ich charakter. 

4. Lokalizacja muralu i specyfikacja ściany 

5. Ściana, na której zostanie wykonany mural, znajduje się na ścianie budynku zlokalizowanego w Zieleniu 

56 i ma wymiary 8 m na 11,2 m. W ścianie znajdują się dwa okna, które należy wkomponować w projekt 

(Załącznik nr 1). 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Projekt musi być zgodny z tematem konkursu i nie mógł być wcześniej prezentowany publicznie. 

4. Projekt muralu musi zachowywać proporcje 8 na 11,2. 

5. Projekt może być wykonany w konwencji kolorowej lub łączyć kolorową i czarnobiałą i jak 

najszczegółowiej oddawać wygląd przyszłego muralu. 

6. Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba lub zespół autorski może zgłosić 

maksymalnie trzy prace. 
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V. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

1. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem (wizualizacją muralu na ścianie) na nośniku 

cyfrowym CD-R/DVD, o minimalnej rozdzielczości 300 DPI w formacie JPG, PNG, SWF lub SVG. 

2. Do każdej pracy (projektu) należy dołączyć formularz zgłoszenia i oświadczenia wg wzoru załączonego do 

Regulaminu (Załącznik nr 2). Nośnik z projektem i wizualizacją należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 

Szkoły Podstawowej w Zieleniu (Zieleń 56, 87-200 Wąbrzeźno) do dnia 20 sierpnia 2020 r. wraz 

z Załącznikiem nr 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na mural patriotyczny”. 

3. Projekty zgłoszone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury Konkursowe. 

4. Kopertę oraz nośnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika lub reprezentanta zespołu. 

5. Dopuszcza się nadesłanie prac z załącznikiem pocztą elektroniczną na adres biuro@wronie.org. 

VI. SPOSÓB OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Wyłonienie laureata Konkursu odbędzie się w dwóch etapach. 

2. W pierwszym etapie - zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów 

formalnych przez Jury powołane przez Organizatora. 

3. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką. 

4. Decyzje Jury są ostatecznie. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie. 

5. Spełniające wymogi prace zostaną udostępnione na stronach internetowych Stowarzyszenia „Przyjaciele 

Wronia” i Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu i odbędzie się głosowanie 

internetowe. 

6. Nagrodą w konkursie jest wykonanie przez profesjonalną firmę muralu według projektu laureata. 

VII. SPOSÓB PODANIA WYNIKÓW KONKURSU NA PROJEKT MURALU 

1. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Stowarzyszenia „Przyjaciele Wronia” oraz 

Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu. 

2. Laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną. 

VIII. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Ogłoszenie konkursu przez Organizatora 13.08.2020 r. 

2. Przyjmowanie prac konkursowych do 20.08.2020 r do godz. 23:59 

3. Ocena prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu przez Komisję 

Konkursową dokona oceny prac w dniu 21.08.2020 r. 

4. Publikacja zakwalifikowanych prac na stronie internetowej wronie.org oraz zielen.edu.pl i głosowanie 

internetowe w okresie 22.08.2020 r. do 27.08.2020 r. 

5. Ogłoszenie zwycięskiego projektu 28.08 2020 r. 

6. Realizacja projektu przez profesjonalną firmę zajmującą się malarstwem ściennym od 01.09.2020 r. do 

30.09.2020 r. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie. 

IX. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik konkursu potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza ono 

praw autorskich osób trzecich. 
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2. Laureat konkursu przekazuje Organizatorowi wszelkie przenaszalne prawa autorskie do projektu na 

wszystkich polach eksploatacji w szczególności: zwielokrotniania dowolną techniką, w tym drukarską 

i cyfrową oraz na wszelkich urządzeniach magazynujących dane cyfrowe. 

3. Uczestnicy niniejszego konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich 

wynikające z tytułu wykorzystania materiałów zgłoszonych przez uczestników niniejszego konkursu jako 

własnych. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgłoszenie projektów do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1182) dla potrzeb konkursu. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Przystąpienie do konkursu na projekt muralu  jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na nieodpłatną 

prezentację dzieła oraz publikację nagrodzonego projektu w mediach. 

3. 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. 

XII. KONTAKT 

1. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres biuro@wronie.org lub 

b.golen@zielen.edu.pl. 


