
 
  

 
  

 
Regulamin konkursu „Zaprojektuj EKO-mural” 

  
§1 

Postanowienia ogólne 
1. W związku z trwającą kampanią „Weź się zazieleń” ogłoszony zostaje konkurs „Zaprojektuj EKO-mural”, 
zwany dalej „Konkursem”, na opracowanie projektu muralu pod roboczym tytułem „EKO-mural”, zwanego 
dalej „muralem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, zwany dalej „Organizatorem”. 
3. Celem Konkursu jest: 
- budowanie świadomości ekologicznej oraz rozwijanie ekologicznych postaw wśród mieszkańców 
Jastrzębia-Zdroju, 
- budowanie świadomości artystycznej i kulturalnej mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, 
- wyłonienie autora najlepszego - zdaniem Komisji Konkursowej - projektu, który w sposób najpełniejszy, 
najciekawszy lub najbardziej zaskakujący odda sedno tematu. 
4. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. Organizator na czas trwania konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona  oceny dostarczonych 
prac. 
6. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także pracownicy Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, ich osoby najbliższe (tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej 
linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca 
we wspólnym pożyciu) i pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na adres Organizatora 
z oznaczeniem: „Konkurs - Zaprojektuj EKO-mural”. 
 

§2 
Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem  konkursu  jest  zaprojektowanie  i  opracowanie  dla  Organizatora  projektu  muralu. Projekt 
swym charakterem i tematyką musi w kreatywny i nieszablonowy sposób poruszać zagadnienia z zakresu 
ekologii. Skłaniać do dyskusji na tematy związane z walką z zanieczyszczeniami środowiska wywoływanymi 
działalnością człowieka. Powinien wywoływać emocjonalne reakcje i prowokować refleksję odbiorcy na temat 
jego wpływu na kondycję środowiska, w którym mieszka. Dodatkowym atutem będzie nawiązanie do 
lokalnych wyzwań ochrony środowiska. Projekt zostanie zrealizowany przy użyciu farby antysmogowej, która 
neutralizuje tlenki azotu, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza formaldehydem, zapobiega rozwojowi 
grzybów i pleśni na powłoce oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy. 
2. Lokalizacja  muralu:  prostokątna  ściana  boczna  4-piętrowego  budynku  mieszkalnego  przy  ulicy 
Krakowskiej 26-36 w Jastrzębiu-Zdroju. Wymiary elewacji obrazuje załącznik nr 2 do Regulaminu.  
3. Projekt  będzie  wykorzystywany  nie  tylko  do  wykonania  muralu,  ale  także  w  promocji  miasta 
Jastrzębie-Zdrój. Projekt oraz dokumentacja fotograficzna powstającego oraz gotowego muralu będą 
rozpowszechniane w Internecie: na stronie internetowej Miasta, mediach społecznościowych, materiałach 
drukowanych, materiałach promocyjnych i innych nośnikach reklamy i informacji. Może być zgłaszany 
do konkursów. 



§3 
Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Zaproszenie do udziału w Konkursie skierowane jest przede wszystkim do artystów plastyków, lecz 
Konkurs ma charakter otwarty.  
2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, które spełniają warunki uczestnictwa 
określone niniejszym Regulaminem oraz osoby niepełnoletnie, które spełniają warunki uczestnictwa 
określone niniejszym Regulaminem, pod warunkiem załączenia wypełnionej zgody rodzica/opiekuna 
stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w ogłoszeniu 
o Konkursie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
4. Uczestnik konkursu składa w treści Karty Zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do  niniejszego 
Regulaminu, oświadczenie o:  
a) spełnieniu przez uczestnika konkursu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie, 
b) o własnym autorstwie zgłaszanego projektu oraz, że przesłany projekt stanowi jego wyłączną własność 
i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowany projekt jest 
nowy i oryginalny oraz nigdzie wcześniej niepublikowany,  
c) o akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w 
celach prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,  
d) o zobowiązaniu się do przeniesienia autorskich praw majątkowych w przypadku wygrania konkursu.  
5. Uczestnik Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyraża zgodę na wykorzystanie przez  
Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym 
do upublicznienia danych (imię i nazwisko) laureatów na warunkach określonych w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem 
danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest w rozumieniu w/w ustawy Organizator.  
  

§4 
Wymagania konkursowe 

1.  Uczestnik powinien dostarczyć projekt muralu w wersji fizycznej lub elektronicznej: 
a) wydruk na papierze w formacie min. A3. 
b) wersja elektroniczna w formacie .PDF, .JPG lub .PNG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.  
2. Projekt może być wykonany w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic) z użyciem dowolnej ilości 
kolorów i znaków, jednak biorąc pod uwagę jego przeznaczenie, Uczestnik powinien zadbać o łatwość 
powielenia go w formie muralu. 
3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie są wykorzystywane przez żaden podmiot 
(gospodarczy, pozarządowy, prywatny itp.). 
4. Uczestnik wraz z projektem dostarcza również wypełnioną Kartę Zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich dostarcza również załącznik nr 3, wypełniony 
przez rodzica/opiekuna. 
5. Uczestnik Konkursu, który nie spełnia któregokolwiek z wymogów niniejszego Regulaminu lub poda 
nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z Konkursu. 



6. Jeżeli Uczestnik Konkursu, którego projekt został wybrany, nie podpisze umowy o przeniesienie autorskich  
praw majątkowych w ustalonym z Uczestnikiem terminie, Komisja wyklucza Uczestnika z Konkursu.  
7. Zgłoszone do Konkursu projekty nie podlegają zwrotowi.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych 
danych przez Uczestnika Konkursu oraz za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych 
projektów.  
9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień 
do zgłoszonego projektu w Konkursie, bądź naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.   
10. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadsyłania projektów.  
11. Zgłoszenie projektów w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
  

§5 
Miejsce i termin składania projektów 

1. Projekt wraz z Kartą Zgłoszeniową, a w przypadku osób niepełnoletnich również zgodę rodzica/opiekuna  
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2021r., do godz. 15.30, bezpośrednio do 
Urzędu Miasta, pozostawiając w miejscu przeznaczonym na korespondencję w holu Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój (w wystawionej skrzynce), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Zaprojektuj EKO-
mural” lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: promocja@um.jastrzebie.pl, umieszczając przytaczany 
dopisek w tytule wiadomości. W przypadku zgłoszenia elektronicznego, do projektu należy załączyć skan 
podpisanej karty zgłoszeniowej, a w przypadku osoby niepełnoletniej również zgodę rodzica/opiekuna. 
2. Terminem zgłoszenia projektu jest data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta lub na adres 
promocja@um.jastrzebie.pl. 
3. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie biorą udziału w Konkursie.  
  

§6 
Kryteria oceny projektów konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Komisja Konkursowa oceni projekty po uprzedniej ocenie formalnej. 
2. Ocena Komisji Konkursowej obejmuje spełnienie wszystkich warunków, określonych niniejszym 
Regulaminie, oraz walory estetyczne, kompozycyjne i promocyjne projektu, a także sposób interpretacji 
tematu. Podczas oceny będą brane pod uwagę również możliwości technologiczne wykorzystania projektu w 
postaci gotowego muralu.  
3. Komisja w głosowaniu dokonuje wyboru zwycięskiego projektu. Komisja może również przyznać 
wyróżnienia. 
4. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne. Od rozstrzygnięcia Konkursu nie przysługuje uczestnikowi 
Konkursu odwołanie. 
5. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
www.jastrzebie.pl wraz z prezentacją nagrodzonych projektów.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu, jeżeli zdaniem Komisji żaden  
ze zgłoszonych projektów nie będzie spełniał wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie.  
 

§7 
Harmonogram i nagrody 

1. Konkurs trwa do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.30. Projekty złożone po tym terminie nie będą poddawane 
ocenie Komisji Konkursowej.  
2. Pomiędzy 21 a 7 lipca 2021r. Komisja Konkursowa dokona oceny dostarczonych na Konkurs projektów. 
Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę – laureata pierwszego miejsca.   



3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień oraz 
do nierozstrzygnięcia Konkursu.   
4. Laureat otrzyma nagrodę w kwocie 5.000 zł brutto.  
5. Wypłacona nagroda zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującym prawem. 
Laureat konkursu zobligowany zostanie do złożenia oświadczenia o posiadanym numerze identyfikacji 
podatkowej. 
6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu telefonicznie. 
7. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora 
(www.jastrzebie.pl) najpóźniej 22 lipca 2021r. 
8. Jeżeli Organizator nie będzie mógł skontaktować się z laureatem Konkursu w jakikolwiek sposób przez 
okres 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do ponownego 
rozstrzygnięcia lub nierozstrzygnięcia Konkursu.   
9. Warunkiem odbioru nagrody przez uczestnika nagrodzonego w konkursie jest podpisanie umowy 
o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do nagrodzonego projektu.  
 

§ 8 
Wykorzystanie projektu i prawa autorskie 

1. Organizator podpisze z autorem zwycięskiego projektu umowę przeniesienia na Organizatora majątkowych 
praw autorskich do opracowanego projektu, w szczególności:  
a) używania i wykorzystania przedmiotu umowy w działalności promocyjnej,  
reklamowej, informacyjnej i usługowej,  
b) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy technikami graficznymi, poligraficznymi, 
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych,  
d) publicznego wystawiania i wyświetlania na imprezach otwartych i zamkniętych,  
e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem  
satelity, 
f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych, 
g) wprowadzania i zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci trwałej komputera, 
w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz w sieci Internet, a także wyświetlania na stacjonarnych lub 
przenośnych urządzeniach elektronicznych (w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, 
innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach 
kinowych i wielkoformatowych), 
h) publicznego wystawiania, 
i) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.  
2. Uczestnik Konkursu, nadsyłając zgłoszenie, potwierdza swoje prawa autorskie do nadesłanego projektu 
i oświadcza, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich.  
3. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu 
niewykorzystania lub wykorzystania w ograniczonym zakresie przez Organizatora zgłoszonych do Konkursu 
projektów.  
4. Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, prawa osób trzecich 
oraz powinny być wolne od jakichkolwiek wad prawnych. W przypadku wykorzystania w projekcie 
uczestniczącym w konkursie elementów projektów osób trzecich, należy do zgłoszenia dołączyć umowę 
zawartą z taką osobą, obejmującą zgodę osoby uprawnionej na wykorzystanie tego utworu w utworze 
Uczestnika i zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych.  
5. W konkursie nie mogą brać udziału projekty, które były uprzednio zgłaszane na inne konkursy. 



6. W przypadku przyznania wyróżnień, autorzy wyróżnionych prac wyrażają zgodę na prezentację projektów 
na stronie www.jastrzebie.pl oraz w profilach miasta Jastrzębie-Zdrój w mediach społecznościowych. 
 
 

§9 
Przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) zwanego dalej RODO informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na projekt 
muralu „Zaprojektuj EKO-mural” jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Może się Pani/Pan z nim kontaktować 
w następujący sposób: 

a) listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60 
b) e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl  
c) telefonicznie: 32 47 85 100 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować 
z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący 
sposób: 

a) listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60 
b) e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl  

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu 
(opublikowania informacji o laureatach konkursu), a także w celach archiwizacyjnych. Dane osobowe zbierane 
są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO. 
4. Będziemy publikować imię i nazwisko wybranych uczestników konkursu na stronie internetowej 
www.jastrzebie.pl. 
5. Dane pozyskane w związku z ogłoszeniem konkursu przetwarzane (przechowywane) będą w trakcie trwania 
procedury konkursowej i przez 5 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna B5). 
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
d) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu 

na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. 

  
§10 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia 
Konkursu.  
2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika 
postanowień niniejszego regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu. Wszelkie zmiany  
dokonane przez Organizatora będą publikowane na jego stronie internetowej (www.jastrzebie.pl).  
4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia / wydłużenia czasu trwania Konkursu, przerwania go lub nie 
rozstrzygnięcia bez podania konkretnej przyczyny.   

http://www.jastrzebie.pl/
mailto:miasto@um.jastrzebie.pl
mailto:iod@um.jastrzebie.pl


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych 
danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających wręczenie przez Organizatora 
nagrody.  
6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem zobowiązań przez Organizatora, będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.   
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
8. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator pod nr tel. 32 47 85 166, 32 47 85  240. 
Osobami odpowiedzialnymi po stronie Organizatora są pracownicy Wydziału Informacji, Promocji 
i Współpracy Zagranicznej: Barbara Englender i Łukasz Parylak  
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 


