
          

 

 
Regulamin konkursu na projekt i wykonanie muralu 

Konkurs realizowany w ramach projektu: 

Dom Pamięci ks. Romana Kotlarza – małe muzeum - wielka historia  

Projekt współfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski z programu „Patriotyzm Jutra|” 

 

I. Organizator:  
Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 

Gminy Kowala 26-624 Kowala 105A 

 

II. Cel konkursu na projekt i wykonanie muralu  

  wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, 

który zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie Domu Pamięci ks. Romana Kotlarza 

Trablice 29 

 Propagowanie i popularyzacja patriotyzmu oraz wiedzy historycznej.  

 

III. Temat muralu: Są ludzie i sprawy, których nie wolno  wymazać z pamięci” - Mural 

inspirowany postacią ks. Romana Kotlarza  i historią Czerwca ’76.  

Organizator  chce zrealizować dzieło będące wizytówką Domu Pamięci ks. Romana Kotlarza. Istotny 

jest kontekst miejsca, w którym powstanie mural: wewnętrzna ściana Domu Pamięci Trablice 29   

o wymiarach 4m x2,3 m – plebanii, w której mieszkał ks. Roman Kotlarz w latach 70. Mural będzie 

elementem wystawy poświęconej ks. Romanowi Kotlarzowi znajdującej się w muzeum.   

 

IV. Technika muralu: wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb 

dostosowanych do malarstwa na ścianie.  

 

III. Warunki uczestnictwa:  
1. Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty.  

2. Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu  

3. Przystępując do konkursu każdy uczestnik potwierdza 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. 

4. Uczestnikiem konkursu na projekt i wykonanie muralu może być każda osoba lub grupa osób 

zainteresowana tematyką  projektu muralu. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem 

uczestnictwa w konkursie na projekt i wykonanie muralu jest jednoznaczne wskazanie 
reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.   

5. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.  

6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu na projekt i wykonanie muralu więcej niż jeden projekt. 

7. Uczestnicy konkursu są zobowiązani przygotować projekt muralu w wersji papierowej - format 

A4 i elektronicznej – format .pdf lub w pliku JPEG i dostarczyć go pocztą elektroniczną na adres: 

stowarzyszenie kowala@o2.pl w temacie wpisujemy: Zgłoszenie do konkursu na projekt i 

wykonanie muralu  lub listownie  na adres: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala, 

Kowala 105A, 26-624 Kowala.  Do projektu należy załączyć Kartę zgłoszeniową oraz kosztorys 

jego realizacji.  



8. Przesyłane prace konkursowe powinny zostać opisane w następujący sposób: 

 imię i nazwisko autora projektu 

 wiek autora 

 adres korespondencyjny /adres poczty elektronicznej  

 telefon kontaktowy 

 dopisek: Konkurs na mural  

9.  Zwycięstwo w konkursie jest równoznaczne z realizacją projektu przez Uczestnika,  a 
powstawanie muralu będzie dokumentowane przez Organizatora.  

10. Zwycięstwo w konkursie wiążę się z automatycznym przekazaniem praw autorskich do pracy na 

rzecz Organizatora w celu wykorzystania prac w celach popularyzatorskich oraz promocyjnych 

11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na projekt i 
wykonanie muralu oraz na podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.  

 

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:  
Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszeniową i kosztorysem 

realizacji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.09. 2015 r.  

 

V. Sposób oceniania prac konkursowych:  
1. Zgłoszone do konkursu na projekt i wykonanie muralu projekty zostaną ocenione przez jury 

powołane przez Organizatora wg następujących kryteriów: 

- spełnienie wymogów formalnych 

- zgodności z tematyką konkursu na projekt i wykonanie muralu 

- walorów artystycznych  

2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.  

 

VI. Nagrody:  
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową.   

2. W przypadku, gdy zwycięzcą konkursu będzie grupa osób, to przed odebraniem nagrody 

członkowie takiej grupy będą zobowiązani określić Organizatorowi na piśmie, w jakiej proporcji 

nagroda ta przypadnie każdemu z nich. 

3. Zwycięzca będzie zobowiązany do podpisania umowy z Organizatorem. W przypadku, gdy 

zwycięzcą będzie osoba niepełnoletnia, umowa zostanie podpisana z prawnym opiekunem 

uczestnika. 

4. Możliwość realizacji projektu ze środków Organizatora;  

5. Zamieszczenie nagrodzonego projektu w folderze promocyjnym muzeum.  

 

VII. Sposób podania wyników konkursu na projekt i wykonanie muralu do publicznej 

wiadomości:  
1. Wynik konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy 

Kowala www.kowala.pl 

2. Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach 

pocztą elektroniczną.  

 

VIII. Harmonogram konkursu na projekt i wykonanie muralu:  
1. Ogłoszenie konkursu na projekt i wykonanie muralu: 15.08.2015.  

2. Przyjmowanie prac konkursowych do 30. 09. 2015.  

3. Obrady Jury: 1.10.2015.  

4. Ogłoszenie zwycięskiego projektu: 2.10.2015.  

5. Realizacja projektu: 03.10.- 30.10.2015.  

6. Uroczyste odsłonięcie muralu: 10.11.2015.  

 

 

 



IX. Unieważnienie konkursu na projekt i wykonanie muralu:  
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt i wykonanie muralu w 

przypadku: ,  

 Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu,  

 Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.  

 Sytuacji niezależnych od Organizatora.  
 

X. Postanowienia końcowe:  

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac 

we wszelkiego rodzaju w mediach. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po 

konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.  

5. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 

Koszty realizacji projektu muralu pokrywa Organizator.  

6. Niniejszy Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych 

i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn.zm.). 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.  

 

XI. Kontakt:  
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala Kowala105A, 26-624 Kowala, 

stowarzyszeniekowala@o2.pl 

Tel kontaktowy: 508352419  -. koordynator projektu Iwona Więckowska 
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Załącznik 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkurs na projekt i wykonanie muralu 

realizowanego w ramach projektu:  

„Dom Pamięci ks, Romana Kotlarza  - małe muzeum – wielka historia”. 

Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski z programu „Patriotyzm Jutra” 

(w przypadku projektu grupowego - zgłoszenie wypełnia każdy współtwórca) 

 

I. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….  

Data urodzenia …………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………….  

Adres mailowy …………………………………………………………………………… 

Adres  zamieszkania:……………………………….……………………………………….  

II.  Oświadczam, że złożone na Konkurs prace są mojego autorstwa i jestem ich wyłącznym 

właścicielem uprawnionym do dysponowania nimi. Poświadczam, że nie są obciążone 

prawami autorskimi osób trzecich i nie były wcześniej prezentowane.  

III.  Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych przeze mnie prac 

oraz publikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach 

promocyjnych i informacjach towarzyszących Konkursowi i publikacjach związanych z 

Domem Pamięci ks. Romana Kotlarza. 

IV. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami). Organizator jest zobowiązany 

do ochrony danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami prawa.  

V.  Zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.  

 

….…................................................ 

 Data i podpis uczestnika 


