
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MURALU  ARTYSTYCZNEGO 

NAWIĄZUJĄCEGO DO 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI  

 

I. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie. 

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje  Wójt Gminy Raciąż Ryszard Giszczak. 

II. Opis przedmiotu konkursu: 

Cele konkursu: 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

2. Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej  dzieci , młodzieży  oraz osób dorosłych poprzez 

włączenie ich we współtworzenie obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę, na poziomie 

lokalnym i regionalnym. 

3. Poszerzenie wiedzy historycznej dotyczącej okresu odzyskania przez Polskę niepodległości, w 

kontekście ogólnopolskim i lokalnym, w szczególności uwzględniające: bohaterów, pieśni, 

wydarzenia, ważne miejsca, wartości tworzące polską tradycję narodową i państwową takie jak: 

wolność, solidarność oraz poszanowanie praw i godność człowieka. 

4. Pobudzenie aktywności do udziału w twórczych i różnorodnych formach działalności artystycznej i 

edukacyjnej związanej z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Tematyka pracy: 

Tematyka pracy  nawiązuje do 100.  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Zabrania się umieszczania w pracy treści obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem  

obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc lub naruszających powszechnie uznane dobre 

obyczaje. 

Lokalizacja muralu: 

Jednym z głównych celów  konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli 

wielkoformatowego malowidła ściennego, które mogłoby zostać  zrealizowane na części zachodniej 

ściany elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie. Ściana ma kształt prostokąta o 

dłuższej podstawie i krótszej wysokości, pozostających w stosunku około 4 : 3.  

Technika wykonania: 

Pracę należy wykonać farbami lub kredkami na papierze formatu A3.    

III. Warunki uczestnictwa: 



 
 

1. Konkurs na wykonanie muralu ma charakter otwarty. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby  zainteresowane tematyką projektu muralu.  

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

4. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i 

oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. (Uczestnicy konkursu ponoszą 

odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób  trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów 

jako własnych).  

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz, w 

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

6. Uczestnicy konkursu są zobowiązani przygotować projekt muralu w wersji papierowej – format A3  

oraz w wersji elektronicznej . 

7. Prace konkursowe powinny zostać opisane w następujący sposób: 

 imię i nazwisko autora projektu 

  wiek autora 

  adres korespondencyjny /adres poczty elektronicznej 

  telefon kontaktowy 

  dopisek: Konkurs na projekt muralu 

8. Zwycięstwo w konkursie nie jest równoznaczne z realizacją  nagrodzonego projektu. 

9. Zwycięstwo w konkursie wiąże się z automatycznym przekazaniem praw autorskich do pracy na 

rzecz Organizatora,  w celach popularyzatorskich oraz promocyjnych. 

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac: 

1. Prace konkursowe powinny być wykonane w formie papierowej w formacie A3 oraz w formie 

elektronicznej na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB.  

2. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2018 r.  na  

adres Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie.  

V. Sposób oceniania prac konkursowych: 

1. Zgłoszone do Konkursu projekty murali zostaną ocenione pod względem spełnienia wymogów 

formalnych przez komisję  powołaną przez Organizatora. 

 2. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody , których sponsorem jest Wójt Gminy 

Raciąż. 

3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od ich werdyktu  nie przysługuje odwołanie. 

 

VI. Postanowienia końcowe: 



 
 

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

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie decyzji Jury na stronie Szkoły Podstawowej  w Starym 

Gralewie nastąpi do końca czerwca 2018 r. 

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

pracwe wszelkiego rodzaju  mediach. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji z 

autorem, w celu ewentualnego przystosowania go do realizacji. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

 

        Dyrektor Szkoły Podstawowej 

           im. św. Stanisława Kostki 

                w Starym Gralewie 

        

               Krzysztof Borkowski 

 

 

 


