
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU

INSPIROWANEGO OBCHODAMI 100 LECIA

REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Konkursu na projekt i wykonanie muralu inspirowanego

100-leciem Lasów Państwowych „Regulamin”, określa warunki i zasady „Konkursu na

najlepszy projekt i  wykonanie muralu,  którego tematem przewodnim są las,  ludzie,

historia Lasów Państwowych”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu są Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kalisz oraz Miasto Kalisz.

3. Celem Konkursu jest: 

1) wyłonienie najlepszego projektu oraz wykonanie muralu, czyli  wielkoformatowego

malowidła  ściennego,  które  zostanie  zrealizowane  przez  laureata  konkursu  na

elewacji budynku przy ul. Majkowskiej 6, zwanego dalej „Muralem”; 

2)  aktywizacja adresatów Konkursu do samodzielnej pracy twórczej.

4. Uczestnikami Konkursu na projekt i wykonanie muralu mogą zostać pełnoletnie osoby

fizyczne  zamieszkałe  w Polsce  lub  za  granicą  oraz  zespoły  autorskie,  które  będą

związane  umową  w  celu  realizacji  wspólnego  przedsięwzięcia,  zwane  dalej

„Uczestnikami”.

5. W  odniesieniu  do  prac  zespołowych  warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest

jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania

w imieniu jego członków. 

6. Uczestnicy  konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem. Zgłoszenie

do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  postanowień  Regulaminu  

i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

7. Konkurs składa się z jednego etapu. 
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§2 
TEMATYKA KONKURSU

1. Tematem  konkursu  jest  odniesienie  do  jubileuszu  100-lecia  Lasów  Państwowych.

Motywem przewodnim muralu jest „las, ludzie, historia Lasów Państwowych”.

2. Mural musi zostać wykonany zgodnie z projektem zwycięzcy na ścianie budynku przy

ul.  Majkowskiej  6.  Wymiar  ściany  to  13,06  m  szerokości  i  13,61  m  wysokości  w

najwyższym punkcie.  Dokładne wymiary ściany wraz z projektem elewacji  budynku

dostępne są na stronie internetowej miasta www.kalisz.pl 

3. Mural musi zostać wykonany na istniejącym tynku. Wykonawca muralu zobowiązany

jest  do  przygotowania  stosownego  podkładu  i  wykonania  muralu  następującą

techniką:  wielkoformatowy  obraz  wykonany  na  bazie  farb  akrylowych  lub  innych

profesjonalnych farb elewacyjnych (np. sprayów) do powierzchni zewnętrznych. Mural

musi zostać zabezpieczony wysokiej klasy lakierem  matowym poliuretanowym oraz

powłoką antygraffiti (odporny na warunki atmosferyczne).

4. Wykonawca  muralu  ponosi  wszelkie  koszty  wykonania  muralu,  uwzględniając  przy

tym  wszystkie  materiały  i  narządzie  do  jego  wykonania.  Koszty  te  nie  mogą

przekroczyć kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust.2.

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Projekt Muralu nie może być plagiatem, musi być oryginalny, wykonany specjalnie na

potrzeby Konkursu. 

3. Przystępując  do  Konkursu  każdy  Uczestnik  oświadcza,  iż  przysługują  mu  prawa

autorskie do nadesłanego projektu oraz że nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich

wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych. 

4. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego zobowiązują się nieodpłatnie przenieść

autorskie  prawa  majątkowe  do  Muralu  na  Organizatorów  z  prawem  dalszego

rozporządzania w wypadku zwycięstwa. 

5. Zgłoszenie projektu w Konkursie jest bezpłatne.

6. Powstawanie  Muralu  będzie  dokumentowane  fotograficznie  i  filmowo  przez

Organizatorów, a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych Lasów

Państwowych oraz Miasta Kalisza.
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§4
PRZEBIEG KONKURSU

1. W  celu  uczestnictwa  w  Konkursie  należy  przesłać  projekt  na  adres  poczty

elektronicznej Organizatora Konkursu, Miasta Kalisza w sposób określony w ust. 4. 

2. Projekt Muralu powinien się składać z dwóch części: 

1) wizualizacji Muralu,

2) osobnego pliku z projektem. 

3. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu więcej niż jeden projekt, pamiętając, aby każdy

projekt był dostarczony w oddzielnym mailu. 

4. Projekty można składać: 

 1)  poprzez formularz na stronie www.kalisz.pl .

 2) w formie elektronicznej w pliku JPEG przesłanym na adres mailowy Organizatora:  

kpm@um.kalisz.pl

  5.    Zgłoszenie  zawierające  projekt  muralu  oraz  wypełnioną  kartę  zgłoszenia  należy

przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2020 r. 

§5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Projekty muszą pozostawać w zgodzie z tematyką konkursu, uwzględniając, że mural

powstanie na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków, w związku z czym

uczestnik  konkursu  musi  uzyskać  akceptację  swojego  projektu  ze  strony

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu. Mural

nie może prezentować:

1)  treści  lub  elementów  dyskryminujących,  w  szczególności  ze  względu  na  rasę,

przekonania religijne, płeć lub narodowość,

2) treści lub elementów, które zachęcają do aktów przemocy,

3) treści lub elementów o charakterze nieobyczajnym,

4) treści lub elementów nawołujących do jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem.

2. Zwycięzcę wyłoni Jury w składzie: 

1) Krystian Kinastowski – prezydent Miasta Kalisza, 

2)  Tomasz  Markiewicz  –  dyrektor  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  

w Poznaniu, 

3) dr Joanna Dudek, dyrektor Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu, 
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4)  Piotr  Bigora,  dyrektor  Ośrodka  Kultury  Plastycznej  “Wieża  Ciśnień“  

im. B. Jareckiego 

5)  Marcin Gaj, dyrektor Liceum Plastycznego im. T. Kulisiewicza w Kaliszu, 

6)  Iwona  Cieślak,  kierownik  Referatu  Komunikacji  Społecznej,  Promocji  

i Współpracy z Miastami Partnerskimi – sekretarz jury. 

3. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką

Konkursu na projekt i wykonanie muralu, według własnego uznania. 

5.  Decyzje  Jury  są  ostateczne  i  niepodważalne,  a  od  werdyktu  Jury  nie  przysługuje

odwołanie.

6.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  unieważnienia  konkursu  i  odstąpienia  od

realizacji projektów nadesłanych na konkurs.

§6
NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie jest realizacja muralu. 

2. Za projekt i wykonanie wielkoformatowego muralu autor otrzyma wynagrodzenie w

wysokości  25.000,00 zł  brutto (dwadzieścia  pięć tysięcy  00/100 zł)  wypłacone na

konto  wskazane  przez  laureata  w  umowie,  o  której  mowa  w  

ust. 7 po wykonaniu muralu.   Wynagrodzenie to obejmuje również koszty wykonania

muralu o którym mowa w §2 ust.4.

3. Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zwycięski  projekt  otrzymuje  miejsce  na  ekspozycję  na  elewacji  budynku  przy  

ul. Majkowskiej 6. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej dedykowanej do

Konkursu: www.kalisz.pl .

6. Laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach powiadomieniem

wysłanym  na  adres  poczty  elektronicznej  wskazany  w  karcie  zgłoszenia,  a  także

listownie na adres podany w zgłoszeniu. 

7. Z  autorem  i  wykonawcą  muralu  Partnerzy  podpiszą  umowę,  na  podstawie,  której

uregulowane  zostaną  kwestie  praw  autorskich  oraz  warunki  wykonania  przez

laureata zwycięskiego projektu w miejscu, wskazanym, o którym mowa w ust. 4.   

8. Brak podpisania umowy, o której mowa w ust. 7 przez Laureata Konkursu jak również

brak  możliwości  nawiązania  kontaktu  z  Laureatem  Konkursu  będzie  powodował

utratę  prawa  do  wynagrodzenia  o  którym  mowa  w  ust.2  oraz  będzie  skutkował
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brakiem możliwości realizacji jego projektu. Organizatorzy będą wówczas uprawnieni

do wyboru innego projektu Muralu, według własnego uznania.

§7
HARMONOGRAM KONKURSU

1. Rozpoczęcie Konkursu – 18.02.2020 r. 

2. Okres  zbierania  prac  konkursowych  –  projektów  Muralu  –  od  18.02.2020  r.  do

15.03.2020 r. 

3. Obrady Jury od 17.03.2020 r. do 18.03.2020 r.

4. Ogłoszenie zwycięzcy 03.04.2020 r.

5. Realizacja muralu od 14.04.2020 r. do 28.04.2020 r.

6. Odsłonięcie Muralu 16.05.2020 r.

§8
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu będzie Nadleśnictwo

Kalisz w imieniu którego działa Nadleśniczy Nadleśnictwa Kalisz oraz Miasto Kalisz  

w  imieniu,  którego  działa  jego  ogan  wykonawczy  -  Prezydent  Miasta  Kalisza.  

Z administratorem można kontaktować się kierując korespondencję na adres 62-800

Kalisz Główny Rynek 20. telefonicznie: 62/7654300 lub mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

2. W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  można  kontaktować  się  z

wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Kalisza Inspektorem Ochrony danych (IOD). Z

IOD można kontaktować się kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz Główny

Rynek 20, telefonicznie: 62/7654356 lub mailowo: iod@um.kalisz.pl.

3. Dane  osobowe  podane  przez  Uczestnika  konkursu,  będą  przetwarzane  w  celu

organizacji  oraz  przeprowadzenia  Konkursu,  publikacji  informacji  o  laureatach

Konkursu  oraz  ich  prac  na  stronie  internetowej  Miasta  Kalisza  oraz  Lasów

Państwowych,  a  także  w  celach  archiwizacyjnych  i  rozliczności  wymaganej

przepisami  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  [1]  o

ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

4. Dane osobowe laureatów konkursu (imię i nazwisko) zostaną podane do publicznej

wiadomości.

5. Administrator  przetwarza  wskazane  dane  osobowe na podstawie  zgody,  o  której

mowa w ust. 6, która obejmuje: 

1) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
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2) umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

3) opublikowanie informacji o laureatach,

4) archiwizację dokumentów.

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a.

RODO

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  -  przez  czas  określony  w  tych

przepisach.

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo

do  ich  usunięcia,  w  sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych  nie  następuje  w  celu

wywiązania  się  z  obowiązku  wynikającego  z  przepisu  prawa   lub  w  ramach

sprawowania władzy publicznej;

3) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

4) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

9. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  koniecznie  do  umożliwienia

Administratorowi zorganizowania Konkursu,  powiadomienia laureatów o przyznaniu

nagród.

10. Administrator  nie  przetwarza  danych  osobowych  uczestników  konkursu  w  sposób

opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu 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) zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora. 

2. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  dokonania  zmian  w  harmonogramie

konkursu na każdym jego etapie.  O zmianach powiadomią na stronie konkursowej

www.kalisz.pl .
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3. Przystąpienie  do  Konkursu  na  projekt  i  wykonanie  muralu  jest  równoznaczne  z

akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Przystąpienie  do  Konkursu  na  projekt  i  wykonanie  muralu  jest  równoznaczne  z

wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nagrodzonego projektu w mediach i

innych celach promocyjnych Lasów Państwowych oraz Miasta Kalisza. 

5. Dodatkowe  informacje  związane  z  konkursem  można  uzyskać  w  siedzibie

Organizatorów,  osoba  do kontaktu:  ze  strony  Miasta  Kalisza,  Iwona  Cieślak

icieslak@um.kalisz.pl,  Łukasz  Wyrzykowski  e-mail:

lukasz.wyrzykowski@poznan.lasy.gov.pl,  tel.  664 753 205,  ze  strony  Nadleśnictwa

Kalisz.

6. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmian  w  terminach  podanych  w

regulaminie. 

7. Organizatorzy Konkursu na projekt i wykonanie muralu zastrzegają sobie prawo do

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

przystosowania go do realizacji.

8. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej  ponosi  wyłącznie Uczestnik

Konkursu. 

9. Wszelkie  spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami  będą rozstrzygane przez

sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Miasta Kalisza. 

10. Niniejszy konkurs na projekt i  wykonanie muralu nie jest „grą losową” w rozumieniu

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r.  poz.  847  

z późn. zm.). 
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ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W OTWARTYM KONKURSIE NA PROJEKT i WYKONANIE MURALU
INSPIROWANEGO OBCHODAMI 100-LECIA

REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU

Dane uczestnika konkursu: 

…………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………….
(imię i nazwisko współautora/współautorów)

…………………………………………………………….
(adres do korespondencji)

…………………………………………………………….
(nr telefonu)

…………………………………………………………….
(adres e-mail)

…………………………………………………………….
Data i podpis autora / reprezentanta zespołu
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ZGODA AUTORA PRACY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  i  podanie  do  publicznej  wiadomości  mojego
imienia  i  nazwiska  w  związku  z  udziałem  w  Konkursie  na  Projekt  i  Wykonanie  Muralu
inspirowanego obchodami 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o nim i jego wynikach.

Przyjmuję do wiadomości, że:

Administratorem  danych  podanych  przez  Uczestnika  konkursu  będzie  Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Miasto Kalisz w imieniu którego działa jego
organ wykonawczy - Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się
kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz Główny Rynek 20. telefonicznie: 62/7654300
lub mailowo: kpm@um.kalisz.pl.

W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  można  kontaktować  się  z
wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Kalisza Inspektorem Ochrony danych (IOD). Z IOD
można kontaktować się kierując korespondencję na adres 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,
telefonicznie: 62/7654356 lub mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Dane  osobowe  podane  przez  Uczestnika  konkursu,  będą  przetwarzane  w  celu
organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz
ich  prac  na  stronie  internetowej  Miasta  Kalisza  oraz  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów
Państwowych,  a  także  w  celach  archiwizacyjnych  i  rozliczności  wymaganej  przepisami
rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  [1]  o  ochronie  danych
osobowych, zwanego dalej RODO.
Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest:
- umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
- umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
- opublikowanie informacji o laureatach,
- archiwizację dokumentów.
Dane osobowe przetwarzane  są  na podstawie  wyrażonej  zgody,  zgodnie  z  art.  6  lit.  a.
RODO.

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawiania) swoich, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do

ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa  lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;

 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  koniecznie  do  umożliwienia
Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

…………………………………………… ……………………………………………….
               (data i miejscowość) (podpis wnioskodawcy)
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