
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MURALU
NA BUDYNKU GRAJEWSKIEGO CENTRUM KULTURY

§1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Grajewskie Centrum Kultury (GCK), ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo, działające w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Grajewo.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Celem konkursu jest wyłonienie projektu na mural (zwanego w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu „PROJEKT MURALU”), stanowiącego dzieło w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Przewiduje się, że zwycięski projekt muralu zostanie następnie wykonany na tylnej elewacji Grajewskiego Centrum Kultury (od strony ul. Łaziennej) o maksymalnych wymiarach ok. 19 x 6,5 m (pow. ok. 123 m2), uwidocznionej w załączniku graficznym do niniejszego regulaminu.

§3. WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT MURALU
 1. Projekt muralu powinien odwoływać się do kulturalno-historycznego dziedzictwa Grajewa i nawiązywać do wielokulturowej i wieloreligijnej przeszłości miasta.
 2. Kompozycja muralu powinna uwzględniać pozostawienie tła ściany jako element kompozycyjny malowidła. Budynek, na którym będzie zrealizowany mural to budynek o bogatej przeszłości historycznej, dlatego ważne jest, aby charakter malowidła uwzględniał kontekst przestrzenny miejsca. Organizator dopuszcza również ograniczenie kompozycji bez konieczności pełnego wypełnienia wskazanego miejsca.
 3. Projekt Muralu może być wykonany dowolną techniką. Preferowana jest jednak technika umożliwiająca ewentualne wprowadzenie uzgodnionych zmian w przypadku wyboru projektu do realizacji.

§4. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego), która zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej, 
a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 2. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów.
 3. Zgłoszenie projektu do konkursu następuje poprzez jego złożenie w siedzibie Organizatora lub przesłanie pocztą na adres Grajewskiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo) w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie – Mural” i oznaczonej indywidualnym „godłem” autora.
 4. W kopercie powinny się znajdować:
 a) projekt muralu oraz wizualizację muralu na ścianie w formie wydruku w formacie min. A4
 b) projekt muralu w formie pliku graficznego w formacie .tiff rozdzielczości min. 600 dpi i wielkości dłuższego wymiaru nie mniejszej niż 2000 pikseli (mile widziany plik w wersji wektorowej w formacie .eps), zapisanego na nośniku elektronicznym w postaci płyty CD (płyty DVD lub pamięci wymiennej Pendrive) 
 c) dodatkowa, zamknięta koperta oznaczona takim samym indywidualnym „godłem” autora, zawierająca wewnątrz wypełnioną kartę zgłoszeniową, stanowiąca załącznik do Regulaminu.
 5. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu muralu ponosi uczestnik konkursu.
 6. Nadesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie akceptację zapisów niniejszego regulaminu przez uczestnika konkursu.

§5. TERMINY
 1. Termin ogłoszenia konkursu następuje 1 marca 2021 r. 
 2. Termin dostarczenia prac konkursowych mija 15 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora). Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie, uszkodzenie projektu powstałe podczas przesyłki.
 3. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się do 31 maja 2021 r. 
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 14 dni po dokonaniu rozstrzygnięcia konkursu przez komisję konkursową.

§ 6. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja konkursowa oceni dostarczone prace i dokona wyboru nagrodzonej pracy. Projekty zostaną poddane ocenie pod względem funkcjonalności, innowacyjności, zgodności z zasadami regulaminu, a także zgodności z warunkami określonymi w §3.
 3. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o terminie i formie wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wybrania najlepszej pracy bez podania przyczyny, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.
 5. Organizator może dokonać warunkowego wyboru zwycięskiego projektu, tzn. uzależnić uznanie danego projektu muralu za zwycięski od wprowadzenia przez uczestnika konkursu określonych przez Komisję zmian projektu. Dokonanie przez uczestnika zmian wymaganych przez Komisję i przedstawienie w ten sposób zmodyfikowanego projektu skutkować będzie uznaniem zmodyfikowanego projektu za zwycięski.
 6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości oraz zamieszczone na stronach internetowych w terminie do 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu przez komisję konkursową.
 7. Wyniki konkursu są ostateczne. Organizator będzie uprawniony do anulowania wyników konkursu w przypadku powzięcia informacji, że nagrodzony projekt narusza przepisy prawa autorskiego osób trzecich. 
 8. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset 00/100 zł)
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród rzeczowych w przypadku dodatkowo wyróżnionych projektów.

§ 7. PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO DO WYKORZYSTANIA PROJEKTU
 1. Projekt muralu musi być oryginalny. Projekty nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny być wolne od wad prawnych. Wszystkie wykorzystane w projekcie elementy graficzne nie mogą naruszać praw autorskich ich twórców. 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.
 2. Autor pracy wybranej przez Komisję Konkursową do realizacji zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem nieograniczonego korzystania 
w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
 a) zwielokrotniania dowolną techniką, w tym drukarską i cyfrową oraz na wszelkich urządzeniach magazynujących dane cyfrowe.
 b) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie oraz budowanie na bazie projektu innych elementów
 c) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym,

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie wątpliwości odnośnie treści lub wykładni postanowień niniejszego regulaminu w sposób wiążący rozstrzyga Organizator.
 2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Grajewskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej www.gckgrajewo.pl 
 3.  W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Grajewskim 
Centrum Kultury u dyrektora – Tomasza Dudzińskiego, 
tel. 86-272-29-91
email: tomasz.dudzinski@gckgrajewo.pl 
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 2.   Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów.
 3.   Zgłoszenie projektu do konkursu następuje poprzez jego złożenie w siedzibie Organizatora lub przesłanie pocztą na adres 
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 3.   Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się do 31 maja 2021 r. 
 4.   Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 14 dni po dokonaniu rozstrzygnięcia konkursu przez komisję konkursową.

§ 6. OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1.   Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 2.   Komisja konkursowa oceni dostarczone prace i dokona wyboru nagrodzonej pracy. Projekty zostaną poddane ocenie pod 
       względem funkcjonalności, innowacyjności, zgodności z zasadami regulaminu, a także zgodności z warunkami określonymi 
       w §3.
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 4.   Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wybrania najlepszej pracy bez podania przyczyny, 
       a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.
 5.   Organizator może dokonać warunkowego wyboru zwycięskiego projektu, tzn. uzależnić uznanie danego projektu muralu 
       za zwycięski od wprowadzenia przez uczestnika konkursu określonych przez Komisję zmian projektu. Dokonanie przez 
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 8.   Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset 00/100 zł)
 9.   Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród rzeczowych w przypadku dodatkowo wyróżnionych projektów.

§ 7. PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO DO WYKORZYSTANIA PROJEKTU

 1.   Projekt muralu musi być oryginalny. Projekty nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny być wolne 
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       odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów zgłoszonych przez 
       uczestników niniejszego konkursu jako własnych.
 2.   Autor pracy wybranej przez Komisję Konkursową do realizacji zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora 
       majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na wszystkich   
       polach eksploatacji, w szczególności:
           a) zwielokrotniania dowolną techniką, w tym drukarską i cyfrową oraz na wszelkich urządzeniach magazynujących dane  
               cyfrowe.
           b) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie 
               i reemitowanie oraz budowanie na bazie projektu innych elementów
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§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.   Wszelkie wątpliwości odnośnie treści lub wykładni postanowień niniejszego regulaminu w sposób wiążący rozstrzyga 
       Organizator.
 2.   Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Grajewskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej           
       www.gckgrajewo.pl 
 3.   W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Grajewskim Centrum Kultury  
       u dyrektora – Tomasza Dudzińskiego, tel. 86-272-29-91, email: tomasz.dudzinski@gckgrajewo.pl 



Dane uczestnika konkursu:

Godło konkursowe: ..................................................................................................................................................................

Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................

tel. kontaktowy: ........................................................................................................................................................................

e-mail: ......................................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
/dotyczy osób pełnoletnich/

 1.   Niniejszym oświadczam, że złożona przeze mnie praca w Konkursie na projekt muralu na budynku Grajewskiego 
       Centrum Kultury. Rocznicy nadania praw miejskich Grajewu organizowanym przez Grajewskie Centrum Kultury jest 
       mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
 2.   Niniejszym oświadczam, iż w przypadku wygrania konkursu, wyrażam zgodę na przeniesienie na wyłączność na 
       Grajewskie Centrum Kultury jako organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu muralu 
       w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z warunkami 
       określonymi w Regulaminie konkursu.
 3.   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grajewskie Centrum Kultury dla 
       potrzeb Konkursu na projekt muralu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
       Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
       osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
       oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum 
       Kultury. 

                              ……………………………….    ……………………………………..............
                                    /Miejscowość, data/      /Czytelny podpis uczestnika konkursu/



Dane uczestnika konkursu:

Godło konkursowe: ..................................................................................................................................................................

Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................................................................

Adres: ......................................................................................................................................................................................

tel. kontaktowy: ........................................................................................................................................................................

e-mail: ......................................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
/dotyczy osób niepełnoletnich/

Ja niżej podpisany/a, ........................................................................................................... jako opiekun prawny 

................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) wyrażam zgodę na 
udział nieletniego w konkursie Grajewskiego Centrum Kultury na projekt muralu na zasadach określonych w Regulaminie 
konkursu. 

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości 

................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw 
autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ......................................................................................... 

.................................................. (imię i nazwisko uczestnika konkursu) przez Grajewskie Centrum Kultury dla potrzeb 
Konkursu na projekt muralu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi Grajewskiego Centrum Kultury.

                          ……………………………….    ……………………………….….................
                                 /Miejscowość, data/       /Czytelny podpis opiekuna prawnego/

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż w przypadku wygrania konkursu, wyrażam zgodę na przeniesienie na wyłączność na 
Grajewskie Centrum Kultury jako organizatora konkursu całości autorskich praw majątkowych do projektu muralu 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie 
z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu.

                          ……………………………….    ……………………………….….................
                                 /Miejscowość, data/       /Czytelny podpis opiekuna prawnego/


