
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 - PROJEKT MURALU  DEKORACJI ŚCIANY  MGOPK W KOZIEGŁOWACH

W  ramach  projektu  „Akademia  Kultury”  z  programu  „Edukacja  kulturalna”

dofinansowanego  ze  s�rodko� w  Ministra  Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego  i  Sportu

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

I. Organizator, idea, przedmiot konkursu

1. Organizatorem,  konkursu  na  projekt  muralu  nas�ciennego  jest  MGOPK

w Koziegłowach.

2. Celem konkursu jest aktywizacja ludzi młodych do samodzielnej pracy two� rczej

i wyłonienie najlepszego projektu muralu czyli wielkoformatowego malowidła

s�ciennego na wschodniej s�cianie zewnętrznej budynku MGOPK.

3. Mural ma zostac�  wykonany na s�cianie  zewnętrznej o wymiarach 7m x12 ma

napis nad budynkiem 1,30m x 8 m (Załączniki 3 i 4).

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami  konkursu  na  projekt  muralu  jest  młodziez9  i  osoby  dorosłe  

z naszego Regionu.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. W przypadku

kiedy uczestnikiem konkursu będzie osobą niepełnoletnia tj.  osoba,  kto� ra nie

ukon� czyła 18 roku z9ycia, os�wiadczenie o akceptacji Regulaminu wyraz9a rodzic

lub opiekun prawny uczestnika, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

3. Prace powinny byc� wykonane i zgłaszane do konkursu indywidualnie.

4. Uczestnik  Konkursu  os�wiadcza,  z9e  jest  two� rcą  projektu  zgłoszonego  do

Konkursu i przysługują mu autorskie prawa do projektu, a takz9e, z9e zgłoszone

prace nie zagraz9ają ani nie naruszają praw oso� b trzecich.

5. Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  dostarczenie  projektu  zgodnego  

z wymaganiami okres� lonymi w pkt. III niniejszego Regulaminu.



6. Uczestnik wyraz9a zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

konkursu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do Regulaminu.

III . Wymagania jakie powinien spełniać projekt:

1. Projekt ma składać się z 2 części:

-  Część  I  -  Tematyka  muralu  nas�ciennego  ma  miec�  charakter  edukacyjno-

artystyczny i zawierac�  elementy dziedzin sztuki z zakresu tan� ca, filmu, teatru,

muzyki, literatury, sztuk plastycznych.

-  Część  II  -  Napis  pełnej  nazwy  naszej  instytucji:  Miejsko-  Gminny  Os�rodek

Promocji Kultury w Koziegłowach w wymiarze 3D zgodny z koncepcją muralu.

Idea powinna jednoznacznie przyciągac�  wzrok odbiorcy przed jaką instytucją

stoi, jakie wartos�ci spełnia w swoich zadaniach artystycznych.

2. Prace powinny byc� nowatorskie i nawiązujące do podanej wyz9ej tematyki.

3. Projekt muralu nas�ciennego ma pokryc�  powierzchnię s�ciany budynku MGOPK

w całos�ci  lub w jakiejs�  częs�ci  wynikającej  z  aranz9acji  projektowej  i  pomysłu

autora.

4. Projekt muralu nas�ciennego powinien zostac�  wykonany na bazie co najmniej

pięciu barw. 

5. Projekt moz9e zostac�  wykonany w dowolnej technice plastycznej (odręcznie lub

komputerowo) posiłkując się Załącznikami nr 3 i 4 .

6. Projekt, powinien zostac� dostarczony obowiązkowo w formacie papierowym co

najmniej A3oraz/ lub w postaci pliku elektronicznego zapisanego na nos�niku

CD-R, w formacie JPG 300 DPI.

7. Uczestnik konkurs moz9e nadesłac� maksymalnie trzy projekty.

8. Zwycięski projekt zostanie wykonany w całos�ci lub w częs�ci na s�cianie budynku

MGOPK w Koziegłowach.

9. Do projektu nalez9y  dołączyc�  formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do

Regulaminu, zgodnie z Załącznikiem nr 1, oraz Załącznik nr 2.



IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Projekt wraz z załącznikami nr 1 i 2 nalez9y dostarczyc� do Sekretariatu MGOPK 

w Koziegłowach.

2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 15 lipca 2021r.

V. Ocena prac 

1. Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora konkursu.

2. Jury  dokona  oceny  prac  konkursowych  pod  kątem  wymogo� w  formalnych  

i waloro� w artystycznych i zgodnos�ci z tematem oraz moz9 liwos�ci realizacyjnych.

3. Komisja  konkursowa wyłoni  zwycięski  projekt,  kto� ry  zostanie  zrealizowany  

w całos�ci lub w częs�ci na s�cianie zewnętrznej budynku MGOPK.

4. Decyzje  Komisji  konkursowej  są  ostateczne  i  niepodwaz9alne.  Od  werdyktu

Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

VI. Nagrody

1. W  ramach  konkursu  na  projekt  muralu  nas�ciennego  przewidziane  jest

przyznanie nagro� d rzeczowych. Pula nagro� d wynosi 3.000 zł.

VII. Termin 

1. Projekty będą przyjmowane do 15 lipca roku.

2. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 2 sierpnia 2021 roku.

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.


