REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MURALU
Konkurs realizowany w ramach Różewicz Open Festiwal 2017
„Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy. Z zamkniętymi oczyma widzę miłość, wiarę, prawdę...”

I. Organizator:
Organizatorem konkursu na projekt muralu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko
II. Opis podmiotu konkursu na projekt muralu:
Cel konkursu na projekt muralu:
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu artystycznego, czyli który zostanie
zrealizowany na ścianie budynku zlokalizowanego przy ul. Bugaj 4.
Tematyka muralu:
Projekt muralu inspirowany jest twórczością Tadeusza Różewicza i nawiązuje do Różewicz Open
Festiwal 2017. Istotny jest kontekst miejsca muralu. Budynek zlokalizowany przy ul.Bugaj 4, to budynek
dawnej szkoły podstawowej do której uczęszczali Bracia Różewiczowie.
Lokalizacja muralu:
Ściana budynku przy ul. Bugaj 4 – projekt zostanie wykonany na powierzchni ok 110 m², z zachowaniem
2 metrowego pasa ochronnego od dołu elewacji wzdłuż wskazanej ściany.

Technika muralu:
Wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do
malarstwa na elewacji budynku.
III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs na projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych
zamieszkujących teren RP.
2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub zespół, przy czym warunkiem uczestnictwa jest
jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu , upoważnionego do występowania w mieniu jego
członków.
2. Uczestnik konkursu na projekt zobowiązany jest do przedłożenia wraz z projektem karty
zgłoszeniowej.
3. Projekt musi być oryginalny i wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.
4. Na konkurs można zgłosić maksymalnie trzy projekty w pliku jpg. W projekcie należy umieścić zapis:
RÓŻEWICZ OPEN FESTIWAL 2017
6. Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpi podczas Różewicz Open Festiwal 2017
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu na projekt oraz w
przypadku wygranej, na podanie danych osobowych do wiadomości publicznej.
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace konkursowe wraz z informacjami o twórcy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28
sierpnia 2017 na adres rozewiczopen@mdkradomsko.pl z dopiskiem ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
NA PROJEKT MURALU.
V. Sposób oceniania prac konkursowych i realizacja:
1. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu na projekt
muralu w dniach 1 – 7 września 2017.
2. Obrady Jury są tajne i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby wchodzące w skład Jury. Jury
wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością
obrad, sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego zawierającego dane uczestników oraz przyznaną
nagrodę, jak też przedstawienie wyników prac Jury. Obsługę administracyjną prac Jury zapewnia
Organizator.
3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
4. Zwycięski projekt zostanie wykonany w dniach 15 – 30 września 2017 r.
VI. Nagrody:
Laureat konkursu na projekt otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.
VII. Sposób podania wyników konkursu:
1. Wyniki konkursu na projekt zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.mdkradomsko.pl,na
stronie Różewicz Open Festiwal www.rozewiczopen.pl oraz na profilu FB Organizatora od dnia 8
września 2017 r.
2. Laureat konkursu na projekt zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną.
3. Z laureatem nagrodzonej pracy Organizator podpisze umowę o przeniesieniu własności projektu
muralu oraz przejściu autorskich praw majątkowych do projektu w zakresie umożliwiającym wykonanie
muralu, bez wynagrodzenia za rzecz laureata.
4. Każdy z uczestników Konkursu przystępując do niego zobowiązuje się w przypadku wyboru jego
pracy do zawarcia z Organizatorem umowy, o której mowa w ust. 3.
IX. Unieważnienie konkursu na projekt:
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt 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.
X. 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 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
nieodpłatną publikację nagrodzonego projektu w mediach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.
4. 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.
5. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu na
projekt i wykonanie muralu.
7. Koszty wykonania projektu muralu pokrywa Organizator.
8. Organizator zastrzega, że wybór danego projektu muralu nie stanowi dla Organizatora zobowiązania do
wykonania muralu według tego projektu. Organizator może odstąpić od wykonania muralu bez
podawania przyczyn, a laureatowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
10. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.

