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REGULAMIN KONKURSU NA KONCEPCJĘ MURALU 

nawiązującego do upamiętnienia  

100. Rocznicy powrotu Kępna do Macierzy  

 

NAMALUJMY HISTORIĘ 

 

Regulamin konkursu określa zasady przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na 

koncepcję muralu upamiętniającego 100 rocznicę powrotu Kępna do Macierzy.  

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Uśmiech (z siedzibą Kościuszki 9, 

63-600 Kępno) 

Konkurs odbywa się w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Uśmiech projektu pn. 

„Namalujmy historię” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach 

projektu grantowego poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 

2014-2020  

 

CEL KONKURSU 

Zachowanie lokalnego dziedzictwa obszaru Lokalnej Grupy Działania  

Kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców 
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Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej poprzez włączenie mieszkańców we 

współtworzenie muralu upamiętniającego 100 rocznice powrotu Kępna do Macierzy  

 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Konkurs obejmuje opracowanie koncepcji  muralu w formie dowolnych prac 

plastycznych lub graficznych.  

Tematyka projektu musi bezpośrednio odnosić się do opisu projektu tj. musi być 

związana z rocznicą powrotu Kępna do Macierzy. 

Na podstawie wyróżnionych prac zostanie wykonany projekt graficzny muralu. 

Zakładana powierzchnia muralu to 15 m2,  

Miejsce wykonania muralu na podstawie koncepcji:  ściana budynku gospodarczego 

Państwowej Szkoły Muzycznej im. A. Tansmana w Kępnie, widoczna z ul. 

Broniewskiego.   

Konkurs ma charakter otwarty, a uczestnictwo w nim jest nieodpłatne. 

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę konkursową. 

Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na realizację projektu opartego 

na zgłoszonym przez siebie projekcie/koncepcji, a także na modyfikacje realizowane 

w ostatecznym projekcie graficznym muralu. Organizator dopuszcza również 

ograniczenie kompozycji bez konieczności pełnego wypełnienia wskazanego 

miejsca. 

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.  

Organizator konkursu przewiduje nagrody dla trzech wyróżniających się koncepcji.  

Prace konkursowe opatrzone imieniem i nazwiskiem uczestnika (a także danymi 

kontaktowymi – telefon, adres do korespondencji) należy składać w terminie od 21 do 

22 kwietnia 2021r. w godzinach : 13-15 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Kępnie ul Sienkiewicza 21 lub do 23 kwietnia 2021 do godz. 18 po uprzednim 

umówieniu z Organizatorem za pośrednictwem poczty e-mail usmiech@kepno.net  

sposobu dostarczenia  pracy. 

Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs. 

mailto:usmiech@kepno.net
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PRAWA AUTORSKIE 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika 

oświadczenia, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do pracy konkursowej. 

W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami, powstałymi w 

skutek niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym, uczestnik 

zobowiązuje się zwolnić organizatora konkursu, tj. Stowarzyszenie Uśmiech z 

wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie 

roszczenie osób trzecich. 

Konkurs ma charakter otwarty. Projekt Muralu nie może być plagiatem, musi być 

oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby Konkursu. Przystępując do Konkursu 

każdy Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego 

projektu oraz, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni laureaci zobowiązują się do przeniesienia na 

Stowarzyszenie Uśmiech autorskich praw majątkowych do koncepcji muralu. 

 

DANE OSOBOWE 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia laureatów oraz przekazania nagród. Administratorem danych osobowych 

jest Stowarzyszenie Uśmiech. Dane osobowe mogą być powierzone do 

przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Stowarzyszenia Uśmiech. 

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu 

wzięcia udziału w konkursie, w tym do otrzymania nagród. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Stowarzyszenie Uśmiech zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia/odwołania 

konkursu bez podawania powodu. 
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Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

postanowień niniejszego regulaminu.  

W przypadku kiedy uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia tj. osoba 

która nie przekroczyła 18 roku życia, oświadczenie o akceptacji regulaminu wyraża 

rodzic lub opiekun prawny uczestnika.  

Oświadczenie należy dołączyć do składanych dokumentów wraz z projektem. 

 

NAGRODY  

Wyróżnione 3 prace otrzymają nagrody o wartości 800 zł każda.  

Dodatkową nagrodą dla autora pracy, której koncepcja zostanie wykorzystana do 

namalowania muralu będzie oznaczenie autora na muralu, jeżeli wyrazi on taką 

zgodę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Uśmiech www.usmiech.kepno.pl e-mail usmiech@kepno.net  

 

http://www.usmiech.kepno.pl/
mailto:usmiech@kepno.net
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Załącznik do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Oświadczam, iż złożony przeze mnie projekt stanowi moją wyłączną własność i nie 

narusza praw osób trzecich, jak również obowiązujących przepisów prawa. 

Oświadczam również, że zaproponowany projekt jest nowy, oryginalny, nigdzie 

wcześniej nie publikowany, nie nagradzany nie zgłaszany (w całości lub części) do 

żadnego innego konkursu.  

 

 

............................................................................ 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów Konkursu 

określonych w Regulaminie Konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 

zmianami). 

 

 

............................................................................ 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu  

 

 

............................................................................ 

Miejscowość, data, czytelny podpis 


