Konkurs na projekt muralu o tematyce promującej legendy bolkowskie,
powstałe w ramach projektu #KulturaNadaje
„Opowiem ci o Bolkowie”

§ 1.

Postanowienia ogólne
1. Ogłoszony zostaje konkurs na projekt muralu promującego legendy bolkowskie, powstałe
w ramach projektu #KulturaNadaje pt.” Opowiem ci o Bolkowie”
2. Organizatorem konkursu jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków.
3. Stworzenie muralu jest współfinansowany przez Toyota Motor Manufacturing Poland sp.zoo,
z programu Pomoc z Toyoty.
4. Informacje na temat konkursu zostały opublikowane na stronie Centrum Kulturalno -

Bibliotecznego Gminy Bolków.

§ 2.

Cele i zasady konkursu
1.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu spośród prac nadesłanych do
organizatora.

2.

Tematem konkursu będzie stworzenie projektu muralu o tematyce związanej z legendami
o Bolkowie. Mural, oprócz popularyzacji legend, będzie elementem graficznego
zagospodarowania przestrzeni przejścia podziemnego w Bolkowie.

3.

Powstało siedem legend o Bolkowie i okolicach. Legendy są dostępne na stronie Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków, oraz na YouTube #KulturaBolkow .

4.

Na muralu zostaną umieszczone tabliczki z kodem QR odnoszącym do zapisu wspomnianych
legend.

5.

Projekty powinny zachęcać odbiorców do poznania legend. W graficznym przedstawieniu
można przeplatać wątki z różnych opowiadań, tak by stworzyć atrakcyjne obrazy. Kolorystyka
prac nie powinna być zbyt krzykliwa, organizator zaleca raczej minimalistyczne użycie koloru.

§ 3.

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży i osób dorosłych.
2. Uczestnik może dostarczyć dwie prace, których tematyka zawiera graficzne przedstawienie
jednej lub kilku legend. Zaleca się wcześniejsze zapoznanie z treścią legend.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody opiekunów /dotyczy
niepełnoletnich uczestników/, wzór zgody znajduje się w załączniku nr 2, oraz wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1, do niniejszego regulaminu.
4. Dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z nieodpłatnym
przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych i upoważnienie Organizatora
do dowolnego dysponowania pracami i do ingerowania w ich treść. Prace mogą być przez
Organizatora przetwarzane i publikowane. Prace nie będą zwracane autorom.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu w następujących
przypadkach:
a) Złamanie postanowień regulaminu,
b) Niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu)
c) Podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

§ 4.

Zasady i przebieg konkursu
1. Każdy uczestnik przesyła maksymalnie dwie prace na adres Centrum KulturalnoBibliotecznego Gminy Bolków, ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków, z dopiskiem „Konkurs na
Mural”. Pracę można również nadsyłać mailem na adres: poczta@domkultury-bolkow.pl
2. Termin dostarczania prac upływa dnia 5 marca 2021r.
3. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na:

a) Wypełnieniu formularza zgłoszeniowego z danymi uczestnika, którego wzór został
określony w załączniku do regulaminu i zamknięciu go w kopercie opatrzonej logo autora.
b) Opatrzeniu każdej pracy logo autora.
4. Zgłoszone prace powinny nawiązywać w tematyce do legend bolkowskich.
5. Prace należy wykonać w skali 1:100, wymiary powierzchni ścian to dwa trapezy 3,3m x 32,0m
x 1,1m i 3,2m x 22,0m x 1,6m. Dokładny plan powierzchni w załączniku nr 3.
6. W przypadku prac wykonanych komputerowo pliki w formacie JPG w rozdzielczości 300 DPI.
7. Kryteria oceny prac:

a) Estetyka wykonania.
b) Pomysłowość i oryginalność.

c) Zgodność z tematyką konkursu.
d) Możliwość wykorzystania do realizacji w przestrzeni przejścia podziemnego.

§ 5.

Nagrody
1. Organizator przewiduje trzy nagrody dla najlepszych autorów. Siedmiu kolejnych uczestników
otrzyma drobne upominki.
2. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród uczestnicy zostaną indywidualnie
powiadomieni.
§ 6.

Ochrona danych osobowych
1.

Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora, w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie w celu
udziału w konkursie, przebiegu i promocji konkursu oraz ewentualnego umieszczenia danych
osobowych na liście zwycięzców konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t). Powyższe dane zostaną wykorzystane
wyłącznie na potrzeby udziału w konkursie i po realizacji zostaną zniszczone. Każdy uczestnik
ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz sprzeciwu co do ich
przetwarzania.

2.

Administratorem danych jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków. Dane będą
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu na mural. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie.
§ 7.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie inny podział nagród.
2. Praca, która zdobędzie pierwsze miejsce będzie zrealizowana. Autorowi przysługuje prawo do
udziału w realizacji muralu.
3. Wszelkie sprawy sporne będą rozwiązywane na korzyść organizatora.
4. Informacje dodatkowe oraz kontakt z organizatorem możliwe są pod adresem e-mail
poczta@domkultury-bolkow.pl, lub pod numerem telefonu 75 74 13 431.
5. Koordynator projektu Krystyna Korman-Mażol.

