REGULAMIN
KIKOLSKIEGO KONKURSU NA PROJEKT MURALU
nawiązującego do upamiętnienia 100 - lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę
I. Organizator, idea, przedmiot konkursu
1. Ośrodek Kultury Gminy Kikół, zwany dalej Organizatorem, reprezentowanym przez
Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Kikół ogłasza konkurs na projekt muralu, który będzie
nawiązywał do upamiętnienia 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Celem konkursu jest wzmocnienie tożsamości narodowej, utrwalenie i pogłębienie wiedzy
o historii Polski, a także kształtowanie wśród lokalnej społeczności postaw patriotycznych
oraz wzmacnianie idei społeczeństwa obywatelskiego.
3. Mural ma zostać wykonany na ścianie szczytowej budynku należącego do parafii pw. Św.
Wojciecha

w

Kikole

przy

ul.

Sienkiewicza

(skrzyżowanie

ulicy

Sienkiewicza

i ul. Świętojańskiej).
4. Konkurs odbywa się we współpracy z:
1) Wójtem Gminy Kikół,
2) Parafią pw. Św. Wojciecha w Kikole.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział w Konkursie ma charakter otwarty, bez względu na wiek.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. W przypadku kiedy
uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia tj. osoba, która nie ukończyła 18 roku
życia, oświadczenie o akceptacji regulaminu wyraża rodzic lub opiekun prawny uczestnika,
zgodnie z załącznikiem do Regulaminu.
3. Prace powinny być wykonane i zgłaszane do konkursu indywidualnie.
4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest twórcą projektu zgłoszonego do Konkursu
i przysługują mu autorskie prawa osobiste majątkowe do projektu, a także, że nadesłane
prace nie zagrażają ani nie naruszają praw osób trzecich.
5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej, uczestnik zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych
z wyrządzonymi szkodami, zwalniając od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu,
zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich słusznych roszczeń a w przypadku wszczęcia
postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału.
6. Laureaci konkursu zobowiązują się do podpisania umowy, w której bez dodatkowego
wynagrodzenia zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw

majątkowych do zgłoszonego projektu, oraz egzemplarzy, na których utwór utrwalono, na
wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z załącznikiem do regulaminu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika
nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialność i za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
9. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz obowiązujących ustaw.
10. Konkurs jest jednoetapowy i ma zasięg ogólnopolski.
11.

Warunkiem

uczestnictwa

w

konkursie

jest

dostarczenie

projektu

zgodnego

z wymaganiami określonymi w pkt. III niniejszego Regulaminu.
12. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury konkursu.
13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
zgodnie z załącznikiem do regulaminu.
III. Wymagania jakie powinien spełniać projekt
1. Projekt powinien zostać wykonany na bazie co najmniej pięciu barw.
2. Projekt może zostać wykonany w dowolnej technice plastycznej.
3. Projekt, powinien zostać dostarczony w formacie A3.
4. Projekt powinien umożliwiać wykonanie muralu w sposób trwały, np. farbami na bazie
farb akrylowych lub innych profesjonalnych – trwałych farb elewacyjnych.
5. W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji do
architektury i miejsca, w którym powstanie mural.
6. Fotografię ściany, jej lokalizację i wymiary zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.
7. Uczestnik konkurs może nadesłać maksymalnie trzy projekty.
8. Każdy przesłany projekt na odwrocie musi zawierać 6-cio cyfrowo-literowe oznaczenie,
które to oznaczenie należy wpisać również w Formularzu z załącznika nr 1 do
Regulaminu.
Do projektu należy dołączyć Formularz Zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Projekt wraz z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Kikolski Konkurs na projekt muralu” na adres: Ośrodek Kultury Gminy Kikół,
Plac Kościuszki 7A, 87-620 Kikół.
2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 16.10.2018 r. (decyduje data
dostarczenia).

V. Ocena prac
1. Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora Konkursu.
2.

Jury

dokona

oceny

prac

konkursowych

pod

kątem

walorów

artystycznych

i zgodności z tematem oraz możliwości realizacyjnych.
3. Wszystkie zgłoszone projekty mogą zostać wykorzystane do stworzenia wystawy.
VI. Nagrody
W ramach konkursu na projekt i wykonanie muralu przewidziane jest przyznanie dwóch
nagród:
1. Pierwsza nagroda rzeczowa o wartości 500 zł brutto ufundowana przez Wójta Gminy
Kikół.
2. Druga nagroda rzeczowa o wartości 200 zł brutto ufundowana przez Ośrodek Kultury
Gminy Kikół.
3. Organizator zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.
VII. Termin
1. Projekty będą przyjmowane do 16 października 2018 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 26 października 2018 r.
VIII. Unieważnienia konkursu na projekt
Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu na projekt w przypadku:
1. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu.
2. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
3. Innych ważnych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygniecie konkursu-niezależnych
od Organizatora.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych
w związku z Konkursem. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie
nieprawdziwych

lub

nieaktualnych

danych

kontaktowych,

które

utrudniają

lub

uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem.
IX. Postanowienia końcowe
1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury Konkursu.
2. Regulamin Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie
internetowej

Organizatora

Konkursu

–

www.okgkikol.pl

oraz

na

stronie

www.kikol.pl.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 500 – 837 - 986.

