
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE GRAFIKI ŚCIENNEJ  
 

I. Organizator i przedmiot konkursu 
 

1. Starostwo Powiatowe w Szamotułach, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na 

opracowanie projektu i wykonanie grafiki ściennej. 

2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Laureatowi konkursu wszelkich 

podstawowych narzędzi koniecznych do wykonania grafiki ściennej (farby, pędzle, 

drabiny, itp.).  

3. Grafika ścienna musi być wykonana w sposób trwały, farbami na bazie farb akrylowych 

lub innych profesjonalnych farb elewacyjnych (kolorystyka dzieła dowolna - od 

monochromatycznej do pełnego koloru, współgrająca z kolorystyką przyległego 

budynku starostwa). 

4. Wymiary powierzchni przeznaczonej na grafikę: 8,6 m x 3,1 m. Powierzchnia wykonana 

z płyty szalunkowej. 

5. Fotografię ściany zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6. Tematyka grafiki ściennej musi nawiązywać do historii/kultury/tradycji ziemi 

szamotulskiej (w ujęciu tradycyjnym bądź nowoczesnym). 

 

II. Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs na projekt grafiki ściennej skierowany jest do osób zajmujących się 

projektowaniem i wykonywaniem grafik ściennych. 

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

3. Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z 

wymaganiami określonymi w pkt IV niniejszego Regulaminu. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury konkursu, a także członkowie ich 

najbliższych rodzin. 

 

IV. Wymagania jakie powinien spełniać projekt 

 

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

wydrukiem A4 oraz wizualizację grafiki na ścianie. Ponadto projekt powinien zostać 

dostarczony w postaci pliku elektronicznego, zapisanego na nośniku zewnętrznym, w 

formacie JPG 300 DPI lub w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora: 

starostwo@szamotuly.com.pl (ograniczenie do 10 MB w wiadomości bezpośredniej). 

 



2. Do projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do 

Regulaminu (załącznik nr 2) oraz oświadczenie (załącznik nr 3). Nośnik z projektem i 

wizualizacją należy dostarczyć wraz z załącznikami nr 2 i 3 w zaklejonej kopercie. 

Kopertę i nośnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika lub reprezentanta 

zespołu. 

3. Uczestnik konkursu może nadesłać łącznie do 5 prac. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

 

1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na opracowanie projektu i wykonanie grafiki 

ściennej” należy dostarczyć listownie na adres: 

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły,  

bądź osobiście do kancelarii starostwa (bud. C, pokój C-003), 

bądź w formie elektronicznej na adres e-mail Organizatora:  

starostwo@szamotuly.com.pl. 

2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 31 października 2022 r. (decyduje 

data wpływu do starostwa). 

3. W przypadku wyboru pracy Laureat konkursu zobowiązany jest do dostarczenia 

oryginałów formularzy (załącznik nr 2 i 3) do siedziby Starostwa Powiatowego w 

Szamotułach.  

 

VI. Ocena prac 

 

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

2. Jury Konkursu dokona oceny prac konkursowych pod kątem tematyki oraz walorów 

artystycznych. 

3. W ramach rozstrzygnięcia Jury wybierze 1 zwycięzcę oraz przyzna dwa wyróżnienia.  

4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs. 

 

VII. Harmonogram konkursu 

 

1. Ogłoszenie konkursu przez Organizatora: 13 października 2022 r.  

2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 31 października 2022 r. 

3. Ogłoszenie zwycięskiego projektu: do 2 listopada 2022 r. 

4. Realizacja projektu przez laureata konkursu: od 2 listopada do 30 listopada 2022 r. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie bez zmiany 

Regulaminu. 

 

 

 

mailto:starostwo@szamotuly.com.pl


VIII. Unieważnienie konkursu na projekt i wykonanie grafiki ściennej 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na opracowanie projekt i 

wykonanie grafiki ściennej 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. 

 

IX. Ogłoszenie wyników 

 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 2 listopada 2022 roku. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej i na stronie internetowej 

Powiatu Szamotulskiego (www.powiat-szamotuly.pl). 

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu pisemnie 

(dopuszczalny e-mail). 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, 

nazwiska/nazwy i informacji o laureacie konkursu.  

5. Nagrodą w konkursie jest cykl publikacji 5 artykułów dedykowanych laureatowi i jego 

pracy na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Szamotulskiego i mediach 

społecznościowych Powiatu oraz nagrody rzeczowe.  

6. W przypadku uszkodzenia grafiki ściennej z przyczyn niezależnych od Organizatora, 

Organizator zastrzega możliwość wykonania grafiki przez wyróżnionego uczestnika  

konkursu. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

 

X. Prawa autorskie 

 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne 

oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

2. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 

trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych. 

3. Laureat oraz wyróżnieni uczestnicy z momentem ogłoszenia wyników przekazują swoje 

prawa autorskie do wykonanych utworów na rzecz Powiatu Szamotulskiego oraz 

wyrażają zgodę do wykorzystania utworów na potrzeby Powiatu Szamotulskiego na 

wszystkich polach eksploatacji.  

4. Zwycięski projekt grafiki ściennej jest własnością Powiatu Szamotulskiego, któremu 

niniejszym przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu, 

związane z wykorzystaniem go do własnych potrzeb na wszelkich polach eksploatacji. 



5. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 

projektu przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu. 

 

 

XI. Postanowienia końcowe 

 

1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury konkursu. 

2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela pracownik Wydziału 

Rozwoju i Informacji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Szamotułach,  

tel.: 61 2928752, e-mail: zielinskaa@szamotuly.com.pl. 

3. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatu 

Szamotulskiego w dziale aktualności (https://www.powiat-szamotuly.pl/dla-

mieszkanca/aktualnosci/Konkurs-na-wykonanie-grafiki-sciennej/idn:1565),                          

z możliwością pobrania jego treści. 

 

XII. Ochrona Danych Osobowych 

 

1. Uczestnicy konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji umowy, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy.  

2. Organizator informuje, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Szamotułach z 

siedzibą ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony 

Danych: iod@szamotuly.com.pl, lub ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym  do wykonania 

zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ).  

4) Pozyskane dane mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom w celu 

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub na podstawie 

zawartych umów. 

5) Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji przepisów prawa. 
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