
   

 

  1 

 

Regulamin Konkursu na mural „Wolne elekcje” 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na opracowanie 
projektu muralu o tematyce „Wolne elekcje”, zwanym dalej Konkursem. 

 
§2 

Organizator 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie 
z siedzibą przy ul. Elekcyjnej 21/23, 01-128 Warszawa. 
 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego 
malowidła ściennego, który zostanie przeznaczony do realizacji na ścianie budynku Szkoły 
Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. 

2. Tematyka muralu „Wolne elekcje” 
Dzielnica zamierza zrealizować mural będący jej wizytówką. Istotny jest kontekst miejsca, 
w którym powstanie realizacja – ściana przeznaczona na mural położona jest na Woli, 
w najbliższej okolicy odbywały się niegdyś elekcje królów polskich. W projekcie powinny 
zostać podkreślone nawiązania do tych historycznych wydarzeń. 

3. Projekt muralu powinien: 
a. zawierać treści nawiązujące do tematyki wolnych elekcji na Woli; 
b. ukazywać kreatywnie tematykę wolnych elekcji, od strony jej aspektów 

historycznych, kulturowych, obyczajowych lub innych – stanowiących element 
tożsamości dzielnicy  Wola.  

c. wpisywać się w kontekst przestrzenny i architektoniczny ściany budynku; 
d. posiadać samodzielne wartości artystyczne i narracyjne oraz wysoką wartość 

artystyczną; 
e. precyzyjnie określać kolorystykę i technikę wykonania muralu oraz materiały (rodzaj 

i ilość) potrzebne do jego wykonania. 
4. Lokalizacja muralu: ściana budynku szkoły przy ul. Elekcyjnej 21/23, o wymiarach: 

 
      

  
Elewacja zlokalizowana jest w dobrze eksponowanym miejscu i widoczna jest z poziomu 
ulicy od strony ul. Elekcyjnej. 
Technika muralu: wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub 
innych farb dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku. 
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§3 
Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr 236 z Oddziałami 
Integracyjnymi, uczniowie LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu "Zośka", uczestnicy 
zajęć prowadzonych przez Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej. 

2. Udział w konkursie wiąże się z wykonaniem projektu w formie papierowej A3. 
3. Projekt muralu zgłoszony przez Uczestnika musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby 

konkursu oraz zgodnie z tematyką i przedmiotem Konkursu. 
4. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt, w tym przypadku każdy projekt 

powinien być dostarczony w osobnej kopercie. 
5. Projekty powinny być przedłożone na papierze w formacie A3. Do projektu należy załączyć Kartę 

zgłoszenia (Załącznik nr 1). 
6. Na kopercie należy umieścić nagłówek Konkurs na mural „Wolne elekcje”. 
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz, 

w przypadku wygranej, na podanie  imienia i nazwiska do wiadomości publicznej. 
 

§4 
Termin i miejsce nadsyłania prac 

1. Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) 
należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. do sekretariatu 
Szkoły Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Elekcyjna 21/23. 

2. Zgłoszone prace konkursowe  nie są odsyłane uczestnikom. 
 

§5 
Sposób oceniania prac konkursowych 

1. Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych przez 
komisję konkursową powołana przez organizatora. 
2. Komisja konkursowa dokona oceny prac pod względem walorów artystycznych i zgodności 
z tematyką konkursu. 
3. Od werdyktu komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 
§6 

Nagrody 
1. Podczas posiedzenia komisji konkursowej wyłonione zostaną trzy najlepsze projekty (I, II, III 
miejsce).  
2. Nagrodą dla zwycięzcy będzie namalowanie najlepszego projektu muralu na wskazanej ścianie  
(I miejsce). Za miejsca finałowe przyznane zostaną również drobne nagrody rzeczowe. 
 

§7 
Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej  www.sp236.edu.pl.  Laureaci konkursu 
zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie. 

 
§8 

Postanowienia dotyczące przeniesienia własności projektu  oraz autorskich praw 
majątkowych do wybranej pracy konkursowej 

1. Uczestnik biorący udział w konkursie musi być twórcą pracy.  
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2. Uczestnik, zgłaszając pracę na konkurs, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia 
o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do pracy, które zawiera Karta zgłoszenia 
(Załącznik nr 1).  
3. Nagrodzona praca przechodzi na własność organizatora.  

 
§9 

Harmonogram konkursu 

Etap 
 

Termin 

Ogłoszenie konkursu 20 maja 2021 r. 

Przyjmowanie prac konkursowych 28 czerwca 2021 r.  

Obrady komisji konkursowej 30 czerwca 2021 r. 

Ogłoszenie wyników 30 czerwca 2021 r. 

 
§10 

Unieważnienie konkursu 
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt muralu 
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) zdarzeń niezależnych od organizatora. 
 

§11 
Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, 
że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. 
2. Laureat Konkursu przekazuje organizatorowi wszelkie przenaszalne prawa autorskie 
do projektu na wszelkich urządzeniach magazynujących dane cyfrowe i na wszystkich 
polach eksploatacji, a w szczególności do: zwielokrotniania dowolną techniką (w tym 
drukarską i cyfrową), wszelkich form publicznego udostępniania, a w szczególności 
odtwarzania, rozpowszechniania, publikowania, wystawiania, wyświetlania 
i modyfikowania. 
3. Projekty nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny być wolne 
od wad prawnych. W przypadku wykorzystywania w projekcie projektów osób trzecich, 
do projektu należy dołączyć umowę obejmującą zgodę na wykorzystanie autorskich praw 
zależnych do tego utworu obejmującą prawo do korzystania i rozporządzania utworem 
uczestnika w zakresie nie mniejszym niż korzystanie ze zwycięskiego projektu. 
4. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich 
wynikające z tytułu wykorzystania materiałów zgłoszonych przez uczestników niniejszego 
konkursu jako własnych. 
5. W konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części były zgłoszone 
na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci. 

 
§12 

Postanowienia końcowe 
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 



   

 

  4 

 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację 
pracy w mediach.  

3. Prace przechodzą na własność organizatorów i nie są odsyłane uczestnikom konkursu.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie. 
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji 

z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji. 
6. Zwycięski projekt muralu będzie wykonany profesjonalnymi farbami elewacyjnymi na ścianie 

znajdującej się we wskazanej w pkt. II lokalizacji.  
7. Koszty realizacji projektu pokrywa Organizator.  

 
Kontakt:  

             Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi 
ul. Elekcyjna 21/23 
01-128 Warszawa 
Telefon 22 836 47 64, 22 836 40 29 
E-mail sp236@edu.um.warszawa.plv  

 

 

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia 
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