KONKURS NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU
„100 lat Niepodległej! ”
REGULAMIN
Postanowienia ogólne
§1
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 3 w Rybniku ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik.
§2
W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w grupie do 3 osób. Konkurs dedykowany jest
dla uczniów klas I, II, III V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku oraz
dla studentów kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę
rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie. Wzór oświadczenia – załącznik nr 1 do
regulaminu.
§3
1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie muralu na betonowej ścianie
wewnętrznej
oraz zaprojektowanie i udostępnienie projektu do wydruku baneru na zewnętrzną ścianę ZS nr 3
w Rybniku.
2. Wymiary ścian wewnętrznych: centralna – 3*2,80m, z możliwością przedłużenia obrazu na lewą
ścianę- 4,40cm*3m, prawą stronę- 3*4,4m; zewnętrzna- 11*4m.
(Zdjęcia ścian dostępne w osobnym pliku)
§4
1. Praca ma dotyczyć tematyki związanej z życiem społecznym, kulturalnym, sportowym Polaków
w latach 1918 – 2018.
2. Wymiary pracy muszą być zgodne z wymiarami ścian.
3. Ponadto praca ma mieścić się w kanonach estetyki i ogólnie przyjętej przyzwoitości i nie zawierać
żadnych treści kontrowersyjnych (np. rasistowskich, ksenofobicznych, obraźliwych).
§5
1. Celem konkursu jest:
 poszerzenie wiedzy historycznej dotyczącej aktywności Polaków w różnych dziedzinach
życia społecznego, kulturalnego i sportowego w latach 1918 – 2018
 rozbudzanie patriotyzmu
 popularyzacja różnych form sztuki
 wymiana pomysłów i doświadczeń wśród uczniów szkoły
 aktywizacja młodzieży
 poprawa estetyki przestrzeni szkolnej
 edukacja młodzieży z zakresu estetyki
 wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeń szkoły.

Zasady uczestnictwa
§6
1. Projekt zgłoszony do konkursu musi być autorską pracą Uczestnika lub Uczestników Konkursu.
2. Uczestnik lub Uczestnicy powinni posiadać umiejętności i wiedzę, umożliwiające realizację
swojego projektu w postaci muralu na wewnętrznej ścianie szkoły, wskazanej przez Organizatora
Konkursu, bądź udostępnienie projektu do wydruku baneru na zewnętrzną ścianę budynku Szkoły.
3. Uczestnik lub Uczestnicy biorący udział w Konkursie, zobowiązują się do wykonania w formie
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muralu nadesłanego przez siebie projektu, bądź udostępnienie projektu do wydruku w formie
baneru, nagrodzonego przez Jury, na wskazanej przez Jury ścianie szkoły.
4. Projekt muralu powinien być oryginalny, bez żadnych zapożyczeń, wykonany specjalnie na
potrzeby Konkursu i dostosowany do jego tematyki.
5. Projekt nie może być wcześniej publikowany ani w całości ani w części oraz nie jest rozważany
do publikacji w innym miejscu.
6. Uczestnicy Konkursu biorą na siebie odpowiedzialność za nadesłane projekty i oświadczają,
że posiadają do nich wszelkie prawa autorskie (załącznik nr 2 do regulaminu).
7. Projekt może być wykonany dowolną techniką, ale umożliwiającą wydruk w formacie 11*4m i/lub
wykonanie muralu w sposób trwały, np. produktami na bazie farb akrylowych lub innych
profesjonalnych, trwałych farb do wnętrz.
8. Projekt powinien precyzyjnie określać kolorystykę, technikę wykonania oraz materiały, niezbędne
do jego wykonania.
9. Projekt musi uwzględniać obrys ściany przeznaczonej na realizację muralu, który przedstawia
fotografia podglądowa do pobrania ze strony.
10. Projekt należy przesyłać w postaci plików zapisanych w formacie jpg lub pdf, jeden plik
max 10 MB.
11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie Zgłoszenia wraz z projektem planowanego
muralu/baneru na adres: samorzad@zs3.rybnik.pl do dnia 8.05.2019r.
12. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko Uczestnika lub Uczestników projektu, pisemną zgodę
na wzięcie udziału w konkursie wyrażoną przez ich opiekuna prawnego, imię i nazwisko Opiekuna,
jego numer telefonu i adres e-mail. Projekt powinien składać się z plików: wizualizacja muralu na
ścianie oraz osobny plik z projektem wykonawczym, portfolio w postaci prezentacji w formacie pdf
zawierające, co najmniej pięć innych prac autora (plik max 10 Mb) oraz rozpiskę materiałów
niezbędnych do realizacji swojego projektu w formie muralu.
13. Uczestnik lub Uczestnicy może zgłosić do konkursu max 2 różne projekty.
14. Materiały do wykonania pracy zapewnia Organizator.
15. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych (wyłącznie na potrzeby Konkursu) i nieodpłatne przeniesienie na Organizatora
majątkowych praw autorskich do nadesłanego projektu, obejmujące następujące pola eksploatacji:
wprowadzenie do sieci komputerowej/multimedialnej, udostępnienie w Internecie na stronach
internetowych szkoły, nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wyłącznie w celach
promocyjnych.
§7
1.Zgłoszenie uczestnika na konkurs jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do wykonania gotowej
pracy (zgodnej z przesłanym projektem), w miejscu wskazanym przez organizatora.
§8
1. Projekty ocenia Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury dokona oceny zgłoszonych prac pod względem wartości artystycznych, zgodności
z tematyką konkursu, wykorzystania przestrzeni, kompozycji, możliwości realizacji (także
finansowych).
3. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej ZS nr 3 w Rybniku.
4.
Organizator
omówi
ze
zwycięzcami
szczegóły
wykonania
pracy.
5. Wręczenie nagród odbędzie się po realizacji całości projektu (projekt i wykonanie muralu, wydruk
baneru).
6. Autorom najlepszych projektów zostaną wręczone atrakcyjne nagrody w wysokości ok.1000zł.
§9
1. Z Autorem lub Autorami najlepszych projektów zostanie podpisana umowa na ich realizację.
§ 10
Kontakt w sprawie konkursu: Aleksandra Zając 504684648 i Karolina Lewosz 796263917
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Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie
„100-lecie niepodległości”
Ja, ………………………………………………………., jako rodzic/opiekun prawny dziecka
imię i nazwisko rodzica/opiekuna

……………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka

wyrażam zgodę na wzięcie udziału przez w/w dziecko w konkursie „100-lecie niepodległości”.
Oświadczam iż w/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału
w konkursie oraz zapoznałam/em się i akceptuję treść regulaminu konkursu „100-lecie
niepodległości”, który to regulamin jest znany również mojemu dziecku.
Niniejsza zgoda jest składana na czas nieokreślony, a jej odwołanie wymaga zachowania formy
pisemnej z dostarczeniem jej osobiście do ZS nr 3 w Rybniku.

…………………………………..
Data i czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik nr 2

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do projektu muralu
dostarczonego w ramach konkursu „100-lecie niepodległości”.
Oświadczam, że przesłane zdjęcia nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób
trzecich.
Złożenie w ZS nr 3 projektu muralu powoduje przeniesienie na ZS nr 3 własności nadesłanego
egzemplarza tego projektu.
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….
6. …………………………………………………….
Podpisy autorów
(w imieniu osób nieletnich oświadczenie podpisują ich rodzice/opiekunowie prawni)
………………………………….
Miejscowość, data
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