Załącznik nr 1a do
Zarządzenia nr
OR.0050. 845.2021
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 08.07.2021 r.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu
na opracowanie projektu graficznego muralu
„750-lecie miasta Żory. 1272-2022”
§1
Postanowienia ogólne
1. Celem konkursu jest uczczenie 750. rocznicy nadania lokacji miastu Żory, poprzez
wyłonienie najlepszego projektu muralu, nawiązującego do historii Miasta Żory, który
następnie zostanie zrealizowany na ścianie budynku przy ul. Pszczyńskiej 9.
2. Organizatorem Konkursu pn. „750-lecie miasta Żory. 1272-2022”, zwanego w dalszej
części Regulaminu Konkursem jest Gmina Miejska Żory.
3. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Żory odpowiedzialną za przeprowadzanie
Konkursu jest Biuro Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.
4. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.zory.pl.
5. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronie
internetowej www.zory.pl.
§2
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu muralu, który posłuży do uczczenia
750. Urodzin Miasta Żory. Mural powinien inspirować się bogatą historią miasta,
a zarazem nawiązywać do współczesnego oblicza Żor.
2. Mural należy zaprojektować w taki sposób, by wpasować go w ścianę boczną
kamienicy, znajdującej się przy ulicy Pszczyńskiej 9 w Żorach. Wymiary elewacji
zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Wykonanie samego muralu na ścianie budynku nie jest przedmiotem niniejszego
konkursu.
4. Uczestnik ma możliwość wykonania zwycięskiej pracy na mocy odrębnej umowy
zawartej z Organizatorem.
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Zaproszenie do konkursu jest w
sposób szczególny kierowane do dyplomowanych artystów plastyków, studentów lub
absolwentów uczelni plastycznych oraz artystów tworzących murale.
1

2. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski, a udział w nim jest
dobrowolny i bezpłatny.
3. Zabronione jest uczestnictwo w konkursie członków Komisji Konkursowej oraz
pracowników Urzędu Miasta Żory i jednostek organizacyjnych Miasta Żory, a także ich
rodzin (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).
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie
określonym w §4 regulaminu projektu muralu, zgodnego z wymaganiami określonymi
w niniejszym Regulaminie.
5. Uczestnik konkursu składa w treści Karty Zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu, oświadczenie o:
a) spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie,
b) własnym autorstwie zgłaszanego projektu oraz o tym, że przesłany projekt stanowi
jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących
przepisów prawa, a także, że zaproponowany projekt jest nowy i oryginalny oraz
nigdzie wcześniej niepublikowany,
c) 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.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest
w rozumieniu w/w ustawy Organizator,
d) zgodzie na przeniesienie autorskich praw majątkowych w przypadku wygrania
konkursu.
§4
Wymagania konkursowe
1. Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne. Każdy uczestnik może zgłosić
maksymalnie 3 prace.
2. Uczestnik powinien dostarczyć projekt muralu w wersji papierowej lub elektronicznej,
według następujących wytycznych:
a) praca na papierze w formacie minimum A3,
b) wersja elektroniczna w formacie .PDF, .JPG lub .PNG o rozdzielczości nie mniejszej
niż 300 dpi.
3. 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.
4. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie są wykorzystywane przez
żaden podmiot (gospodarczy, pozarządowy, prywatny itp.).
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5. Uczestnik wraz z projektem dostarcza również wypełnioną Kartę Zgłoszeniową
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Uczestnik Konkursu, który nie spełnia któregokolwiek z wymogów niniejszego
Regulaminu lub poda nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony 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 praw
do zgłoszonego projektu, bądź naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób
trzecich.
10. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów.
11. Zgłoszenie projektów w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
12. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora
z tytułu niewykorzystania przez Organizatora zgłoszonych do Konkursu projektów.
13. 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.
14. W konkursie nie mogą brać udziału projekty, które były uprzednio zgłaszane na inne
konkursy.
§5
Miejsce i termin składania projektów
1. Projekt muralu wraz z Kartą Zgłoszeniową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 20 sierpnia 2021r., do godz. 14:00 w jeden z następujących sposobów:
- bezpośrednio do Biura Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240
Żory (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na mural”),
- pocztą na adres: Biuro Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, 44-240
Żory - z dopiskiem „Konkurs na mural”,
- przesłać w wersji elektronicznej na adres: bpks@um.zory.pl, w tytule wiadomości
wpisując „Konkurs na mural”. W przypadku zgłoszenia elektronicznego, do projektu
należy załączyć skan podpisanej karty zgłoszeniowej.
2. O zgłoszeniu projektu w terminie decyduje data wpływu do Biura Promocji, Kultury
i Sportu lub na adres email: bpks@um.zory.pl
3. Projekty złożone po terminie wskazanym w §5 ust. 1 nie biorą udziału w Konkursie.
§6
Ocena projektów i rozstrzygnięcie konkursu
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1. Organizator zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory powoła Komisję Konkursową, która
dokona oceny prac konkursowych.
2. Komisja Konkursowa oceni projekty po uprzedniej ocenie formalnej, dokonanej przez
pracowników Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.
3. Ocena Komisji Konkursowej obejmuje spełnienie wszystkich warunków, określonych
niniejszym Regulaminem 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.
4. Komisja w głosowaniu jawnym dokonuje wyboru zwycięskiego projektu.
5. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne. Od rozstrzygnięcia Konkursu nie
przysługuje uczestnikowi Konkursu odwołanie.
6. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej www.zory.pl wraz z prezentacją nagrodzonego projektu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu i nieprzyznania nagród,
jeżeli zdaniem Komisji żaden ze zgłoszonych projektów nie będzie spełniał wymagań,
o których mowa w niniejszym Regulaminie.
§7
Harmonogram i nagrody
1. Zgłoszenia prac do konkursu przyjmowane są do 20 sierpnia 2021 r., do godz. 14:00.
Projekty złożone po tym terminie nie będą poddawane ocenie Komisji Konkursowej.
2. W terminie do 3 września 2021 r. Komisja Konkursowa dokona oceny dostarczonych
zgłoszonych prac i wyłoni zwycięzcę - laureata pierwszego miejsca.
3. Nagrodą w konkursie jest nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł brutto
4. Wypłacona nagroda zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym, zgodnie z
obowiązującym prawem. Laureat konkursu zobligowany zostanie do złożenia
oświadczenia o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej.
5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień
o charakterze honorowym oraz prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu telefonicznie.
7. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Organizatora najpóźniej 10 września 2021 r.
8. Jeżeli Organizator nie będzie mógł skontaktować się z laureatem Konkursu w jakikolwiek
sposób przez okres 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator zastrzega
sobie prawo do ponownego rozstrzygnięcia Konkursu lub do zrezygnowania z jego
rozstrzygnięcia.
§8
Wykorzystanie zgłoszonych prac
1. Uczestnicy Konkursu, poprzez udział w nim, wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych na cele
związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.
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2. Zwycięski projekt zostanie wykorzystywany jako wzór do wykonania muralu oraz do
promocji Miasta Żory. Projekt oraz dokumentacja fotograficzna powstającego i gotowego
muralu będą rozpowszechniane w mediach, w tym m.in. na stronach internetowych
Urzędu Miasta Żory, w mediach społecznościowych, a także w telewizji, materiałach
drukowanych, materiałach promocyjnych i innych nośnikach reklamy i informacji. Miasto
będzie także mogło zgłaszać zrealizowany projekt muralu do innych konkursów.
3. Autor zwycięskiej pracy – Laureat Konkursu - udziela Gminie Miejskiej Żory
nieodpłatnej, wyłącznej i bezterminowej licencji na jej wykorzystanie z poszanowaniem
autorskich praw osobistych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich
kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
c) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
d) prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do
zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie
utwór lub znaków towarowych, wykorzystanych w utworze,
e) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego
własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
4. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora własność egzemplarza
zgłoszonej do Konkursu pracy.
5. Autor zwycięskiej pracy - Laureat Konkursu - wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonywanie
przez Organizatora Konkursu opracowań zgłoszonej pracy.
6. Autor zwycięskiej pracy - Laureat Konkursu - wyraża nieodpłatnie zgodę na
rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora Konkursu z opracowania jego pracy na
polach eksploatacji wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
7. Przekazanie prac Konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie
naruszają one praw osób trzecich.
§9
Ochrona danych osobowych
1. W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 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
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie
o ochronie danych -Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO informuje, że:
a) Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Konkursu
„750-lecie miasta Żory. 1272-2022” takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, a od Laureata dodatkowo w postaci
wizerunku jest w Urzędzie Miasta Żory Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego
25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email:umzory@um.zory.pl,
b) W Urzędzie Miasta Żory wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się przez email: iod@um.zory.pl, tel.: 32 43 48 133,
c) Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie się odbywać na
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO –za zgodą osoby, której dane dotyczą.
d) Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Konkursu,
w tym z wyłonieniem Laureatów Konkursu oraz upowszechnieniem informacji
na temat Konkursu, jego Laureatach w mediach, a także w celach archiwizacyjnych
i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia RODO.
e) 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 wynikach konkursu,
-archiwizacja dokumentów.
2. Przekazanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale
konieczne do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród.
3. Wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, poprzez przesłanie
stosownej informacji na adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane w celu archiwalnym przez
okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 146 z późn. zm.) tj. 5 lat
5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu są: firmy informatyczne
świadczące usługi informatyczne, urzędy i podmioty działające na podstawie
upoważnienia wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, członkowie Jury
Konkursu, a w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku Laureata uczestnicy
i publiczność będąca przy rozdawaniu nagród oraz osoby śledzące działalność
Organizatora.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych,
b) sprostowania danych,
c) usuwanie danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie.
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7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru-Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
9. Pozyskane dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw
trzecich i organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Administratorowi zorganizowania konkursu, powiadomienia Laureatów o przyznaniu
nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną przez Organizatora
działalnością.
§ 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.zory.pl).
4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia / wydłużenia czasu trwania Konkursu,
przerwania go lub nie rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
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 43 48 176
lub 32 43 48 195. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Organizatora są pracownicy
biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jeżeli nie będzie mu
odpowiadać jakość i forma prac.

Sporządził: Adrian Lubszczyk,
Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu
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