
 
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU 

„CHWILA DLA SZTUKI” 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na 
opracowanie projektu i wykonanie muralu pt. „Chwila Dla Sztuki…”.  
 

II. ORGANIZATOR 
 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Oko w Oko z Rakiem z siedzibą w Katowicach 
reprezentowaną przez Prezes Zarządu mgr Justynę Dec oraz NIO-PIB Gliwice reprezentowany 
przez Dyrektora Pana mgr Zdzisława Tarasiewicza, Z-ce Dyrektora Oddziału ds. 
Administracyjno-Technicznych. Za pokrycie kosztów wykonania muralu odpowiedzialna jest 
Fundacja Oko w Oko z Rakiem.  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE PROJEKTU 
 
Cel konkursu  
Celem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest wyłonienie projektu muralu, który 
zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie zewnętrznej budynku zlokalizowanego w 
NIO-PIB Gliwice, ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15 
 
Założenie konkursu 
Dzięki sztuce stworzenie przyjaznego środowiska oraz obniżenie stresu pacjenta 
onkologicznego. 
 
Temat muralu  
„Chwila dla Sztuki..” w oparciu o słowa klucz: WYTRWAŁOŚĆ, ZWYCIĘSTWO, SIŁA, EMPATIA, 
WSPARCIE.  
 
Ściana znajduje się przy ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15 w NIO-PIB Gliwice. Wysokość ściany: 
16,40 m,  szerokość:  9,4 m. Ściana posiada rowki, które zostaną zatynkowane. (załącznik nr 1 
- zdjęcie ściany) 
 
Technika muralu  
Mural powinien być wykonany w sposób trwały, farbami na bazie farb akrylowych lub innych 
profesjonalnych farb elewacyjnych.  



 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski.  

2. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni plastycznych, artystycznych, 
projektowych oraz artystów tworzących murale.  

3. Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu na projekt i 
wykonanie muralu pt. „Chwila dla Sztuki..” 

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 2) wskazuje osobę, która będzie reprezentować zespół w 
kontaktach z Organizatorem (dotyczy również odbioru nagrody).  

5. Organizator oraz członkowie komisji konkursowej, a także ich najbliższa rodzina nie mogą 
brać udziału w konkursie.  

6. Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba/zespół autorski może zgłosić 
maksymalnie trzy prace.  

7. Projekt może być wykonany dowolną techniką artystyczną, o ile w wersji finalnej będzie 
zgodny z pkt. 8 niniejszego Regulaminu.  

8. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem na nośniku cyfrowym wraz z 
wydrukiem A4 oraz wizualizację muralu na ścianie. Organizator dopuszcza również 
ograniczenie kompozycji bez konieczności pełnego wypełnienia wskazanego miejsca. 
Ponadto projekt powinien zostać dostarczony pod postacią pliku elektronicznego, 
zapisanego na nośniku CD-R/DVD, w formacie JPG 300 DPI. Nośnik powinien być oznaczony 
hasłem identycznym jak projekt.  

9. Do każdej pracy (projektu) należy dołączyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do 
Regulaminy (załącznik nr 2) oraz Oświadczenie (załącznik nr 3). Nośnik z projektem i 
wizualizacją należy dostarczyć wraz z załącznikiem nr 2 i 3 w zaklejonej kopercie. Koperta jak 
i nośnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika lub reprezentanta zespołu.  
 

V. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 
 
1. Każdy projekt z dopiskiem „Chwila Dla Sztuki….” powinien być przesłany pocztą na adres:  
 
Fundacja Oko w Oko z Rakiem, ul. Marcinkowskiego 2a/13, 40-233 Katowice  
2. Pracę można dostarczać od momentu ogłoszenia konkursu przez organizatora do dnia 
28.02.2021 r. do godz.12.00 (decyduje data wpływu).  

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

VI. SPOSÓB OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH 
 
1. Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych 
przez Jury powołane przez Organizatora.  



2. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodnymi z założeniami i 
podanym tematem.  

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

VII. NAGRODY 
 
Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymuje:  
1. Nagrodę pieniężną w kwocie 1000 złotych – z laureatem nagrodzonej pracy Organizator 
podpisze umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do projektu. Nagroda 
stanowi wynagrodzenie za przeniesienie wartości i nabycie autorskich praw majątkowych do 
muralu. W przypadku zespołu autorskiego wskazana kwota podlega podziałowi pomiędzy 
jego poszczególnymi członków w porozumieniu z osobą wyznaczoną do reprezentowania 
zespołu w kontaktach z Organizatorem.  

2. Środki na wykonanie muralu w kwocie – maksymalnie 16 000 złotych (kwota obejmuje 
m.in. zakup farb oraz koszt i wynajęcie podnośnika). Z laureatem zostanie zawarta umowa o 
dzieło na wykonanie muralu.  
 
VIII. SPOSÓB PODANIA WYNIKÓW KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU  
 
1. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronach: Fundacji Oko w Oko z Rakiem, NIO-PIB 
Gliwice.  

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

IX. HARMONOGRAM KONKURSU 
 
1. Ogłoszenie konkursu przez Organizatora  

2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 28.02.2021 r.  

3. Ogłoszenie zwycięskiego projektu: 15.03.2021 r.  

4. Realizacja projektu przez laureata konkursu lub osoby wyznaczone przez niego 
profesjonalnie zajmujące się malarstwem ściennym: od 29.03-16.04.2021r.   
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie bez zmiany Regulaminu.  
X. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU  
 
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienie konkursu na projekt i wykonanie 
muralu w przypadku:  
1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa.  

2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu.  

3. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.  

4. Sytuacji niezależnych od Organizatora.  
 

XI. PRAWA AUTORSKIE 
 
1. Uczestnik konkursu potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że 
nie narusza ono praw autorskich osób trzecich (załącznik nr 3).  



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. Projekty nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny być wolne 
od wad prawnych. W przypadku wykorzystania w projekcie projektów osób trzecich, do 
projektu należy dołączyć umowę obejmującą zgodę na wykonywanie autorskich praw 
zależnych do tego utworu obejmującą prawa do korzystania i rozporządzania utworem 
uczestnika w zakresie nie mniejszym niż korzystanie ze zwycięskiego projektu. Uczestnicy 
niniejszego konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich 
wynikające z tytułu wykorzystania materiałów zgłoszonych przez uczestników niniejszego 
konkursu jako własnych.  
 

XII. 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.  
 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu.  

2. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu „Chwila Dla Sztuki… ” jest 
równoznaczne z wyrażaniem zgody na nieodpłatną prezentację dzieła, zgodnie z ust. 5 
niniejszego pkt. Regulaminu 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.  

4. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik 
konkursu.  

5. Zwycięski projekt muralu będzie wykonany profesjonalnymi farbami elewacyjnymi na 
ścianie zlokalizowanej przy ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15 w NIO-PIB Gliwice 

6. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści niniejszego 
Regulaminu.  

8. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania na wydarzeniu na portalu 
Facebook Fundacji Oko w Oko z Rakiem oraz NIO-PIB Gliwice.  
 

XIV. KONTAKT 
 
Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Justyna Dec tel. 691 400-204, 
fundacja@okowokozrakiem.pl  

mailto:fundacja@okowokozrakiem.pl

