
 

 

 

 
 

 

My Bolesławianie, dziękujemy Wam, pracownikom służby zdrowia – lekarzom,  

pielęgniarkom, personelowi medycznemu, ratownikom medycznym, służbom 

mundurowym i wszystkim tym, którzy w codziennej rzeczywistości, wykonując swoje 

zawodowe obowiązki, stali się dla nas bohaterami zasługującymi na szczególny 

szacunek i podziw. Dlatego wymyśliliśmy sobie konkurs na mural dziękczynny – wyraz 

upamiętnienia poświęcenia człowieka dla innego człowieka, w formie sztuki pop artu 

– murala – znaku czasów współczesnych. Niech pozostanie na zawsze pamięć o 

poświęceniu i odwadze ludzi w walce z koronawirusem w tych czasach epidemii 

przenicowania w artystyczny wyraz podziękowania naszych mieszkańców.  

 

 

 

 

I. Organizator i przedmiot konkursu. 

 

1. Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.                                                                                                                                           

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu wielkoformatowego 

malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na ścianie Międzynarodowego 

Centrum Ceramiki. 

3. Tematem muralu ma być podziękowanie tym, którzy na „pierwszej linii frontu” 

walczyli z pandemią koronawirusa. Istotne jest jednak to, aby w projekcie                               

znalazły się podziękowania medykom, służbą mundurowym a przede                                     

wszystkim była spójna z otoczeniem w jakim powstanie mural.                                                                                                                                           

4. Mural zlokalizowany na budynku MCC. 

Wymiary ściany  są następujące:  wys. 9 metrów / szer. 8 metrów 

Fotografię obiektu zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

II. Warunki uczestnictwa. 

 

1. Konkurs na projekt muralu ma charakter otwarty, skierowany jest do młodzieży                            

i  osób dorosłych w wieku od  16  roku życia zamieszkałych w Bolesławcu i powiecie 

bolesławieckim. 

2. Prace mogą być realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. 

3. Projekt muralu powinien być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu. 

4. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza prawa autorskie do 

nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. 

Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 

trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych. 

5. Zgłoszenie projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami. 

6. Konkurs jest jednoetapowy i ma zasięg miasto Bolesławiec i powiat bolesławiecki. 



 

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

konkursu i wypełnia Kartę Zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 

III. Zgłoszenie do konkursu na projekt. 

 

1. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem na nośniku cyfrowym wraz z 

wydrukiem papierowym  A4 oraz wizualizację muralu na ścianie. 

2. Projekt można składać na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB w formacie .jpg 

lub .pdf wraz z wydrukiem na papierze. Rozdzielczość min. 300 DPI. Projekt powinien 

mieć charakter kolorowy. 

3. W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji 

do miejsca, w którym powstanie mural. 

4.Termin i adres nadsyłania prac: 

Prace zawierające projekt muralu wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą     

Zgłoszeniową należy przesyłać drogą pocztową na adres: 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, 

Pl. J. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec z dopiskiem: „Konkurs na mural ścienny 

#Dziękujemy!” w nieprzekraczalnym  terminie do 1 czerwca 2020 r. 

Decyduje data wpływu do BOK – MCC. 

5. Zgłaszane projekty nie mogą zawierać treści uznanych powszechnie za naganne 

moralnie, sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do 

nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp., propagujących przemoc                                                

i godzących w dobre obyczaje. 

 

IV. Sposób oceniania prac. 

 

1. Projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Bolesławiecki 

Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki. 

2. Komisja Konkursowa przy ocenie zgłoszonych projektów kierować się będzie  

następującymi kryteriami: 

- spełnieniem wymogów określonych Regulaminem Konkursu, 

- ogólnymi cechami projektu, takimi jak: nowoczesność, wygląd, brak negatywnych 

skojarzeń, 

- oryginalność i pomysłowość. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej  są ostateczne, a od jej werdyktu nie przysługuje 

odwołanie. 

 

V. Nagrody. 

 

1. Twórca zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną. 

2. W przypadku zespołu autorskiego w/w kwota podlega podziałowi pomiędzy jego 

poszczególnych członków w porozumieniu z osobą wyznaczoną do reprezentowania 

zespołu w kontaktach z Organizatorem. 

 

VI. Wyniki konkursu. 

 

1. Wyniki konkursu i informacje o nagrodzonych zostaną podane do publicznej 

wiadomości na oficjalnej stronie Organizatora  www.bok.boleslawiec.pl oraz innych 



 

dostępnych dla organizatora kanałach informacji tj. Facebook w terminie do 30 dni 

od zakończenia konkursu. 

2. Zwycięzca zostanie poinformowany dodatkowo o wynikach konkursu drogą 

elektroniczną, telefoniczną. 

3. Z autorem nagrodzonego projektu zostanie podpisana umowa o  przeniesienie 

praw autorskich  na Organizatora. 

 

VII. Harmonogram konkursu . 

 

1. Ogłoszenie konkursu na projekt muralu:  30 kwietnia 2020 r. 

2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 1 czerwca 2020 r. 

3. Zamieszczenie informacji o wynikach konkursu do w terminie do 30 dni od 

zakończenia konkursu. 

4. Realizacja projektu przez BOK – MCC. 

 

VIII. Unieważnienie konkursu. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 

- gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 

- gdy żadna z dostarczonych prac nie spełni warunków Regulaminu, 

- niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych, 

- sytuacji niezależnych od Organizatora. 

 

IX. Postanowienia końcowe. 

 

1. Przystąpienie do konkursu na projekt muralu jest równoznaczna akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator konkursu na projekt  muralu zastrzega sobie prawo do korekty 

zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania 

go do realizacji.                                                                                                                                                  

3. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez 

Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

X. Kontakt. 

 

Informacje związane z konkursem można uzyskać w BOK - MCC, tel. 75-644-55-93 oraz 

na stronie www.bok.boleslawiec.pl, osobą uprawnioną do porozumienia się z 

uczestnikami konkursu w imieniu Organizatora jest Dorota Dziedzic-Lechowska, e-mail: 

animacja@bok.boleslawiec.pl 

 


