
   
 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY MURALU NAWIĄZUJĄCEGO DO TEMATYKI 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RAMACH KAMPANII „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” 

 
I. Organizator i przedmiot konkursu  
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, zwany dalej Organizatorem, reprezentowany przez Dyrektor Brygidę 
Jankowską, ogłasza konkurs na wykonanie projektu graficznego muralu tematycznie związanego 
z przeciwdziałaniem przemocy. Praca ma mieć charakter pozytywny oraz nie naruszać niczyich dóbr osobistych. 
2. Mural zostanie wykonany w 2022 r. w wybranej przez Organizatora przestrzeni miejskiej na terenie miasta 
Gliwice, za zgodą władz miasta. 
 
II. Uczestnicy konkursu  
1.Konkurs na projekt muralu ma charakter otwarty, jednoetapowy.  
2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.  
3. Zgłoszenie projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami.  
 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie  
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt 
IV niniejszego Regulaminu.  
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.  
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin.  
4. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, 
w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne 
i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich. 
5. Projekt muralu musi być oryginalny, wykonany tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu. 
6. Kompozycja projektu muralu ma być w ograniczonej gamie kolorystycznej lub monochromatyczna.  
 
IV. Wymagania jakie powinien spełniać projekt  
1. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem na nośniku cyfrowym w formacie JPG 300 DPI  wraz 
z wydrukiem A4. Organizator dopuszcza również ograniczenie kompozycji bez konieczności pełnego wypełnienia 
tła.  
2. Do projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu (zał. nr 1 lub 2). Nośnik 
z projektem i wydrukiem należy dostarczyć wraz z załącznikami nr 1 lub 2 w zaklejonej kopercie.  
3. Na konkurs można nadesłać łącznie do 3 prac.  
 
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych  
1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na projekt graficzny muralu – kampania Razem przeciw przemocy” 
należy dostarczyć na adres:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice. 
2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 31.01.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).  
 
VI. Ocena prac  
1. Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora konkursu.  
2. Jury Konkursu dokona oceny prac konkursowych pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematem.  
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.  
4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs.  
 
VII. Nagrody  
Laureat konkursu na projekt graficzny muralu otrzymuje:  
1. W przypadku, gdy laureatem konkursu będzie pełnoletni praktyk sztuki muralu, otrzyma on możliwość 
samodzielnego wykonania muralu. W takim przypadku z laureatem zostanie zawarta odrębna umowa o dzieło 
na wykonanie muralu.  

2. W przypadku, gdy laureatem konkursu będzie niepełnoletni praktyk sztuki muralu lub osoba pełnoletnia nie 
będąca praktykiem sztuki muralu, laureat taki otrzyma możliwość wzięcia udziału w wykonywaniu muralu we 
współpracy z zatrudnionym do tego przez Organizatora na umowę o dzieło specjalistą. 

3. Środki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu zapewnia Organizator konkursu. 



   
 
4. W sytuacji, gdy laureat konkursu nie przystąpi do negocjacji warunków umowy o dzieło na wykonanie muralu, 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykonania muralu na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej.  

 
VIII. Harmonogram konkursu  
1. Ogłoszenie konkursu przez Organizatora  

2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 31.01.2021 r.  

3. Ogłoszenie zwycięskiego projektu: do 28.02.2022 r.  

4. Realizacja projektu przez laureata konkursu lub specjalistę, profesjonalnie zajmującym się malarstwem 
ściennym zatrudnionym przez Organizatora: od 1.06.2022 r. do 31.10.2022 r.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie bez zmiany Regulaminu.  
 
IX. Unieważnienie konkursu na projekt graficzny muralu  
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienie konkursu na projekt i wykonanie muralu w przypadku:  
1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa.  

2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków Regulaminu.  

3. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.  

4. Sytuacji niezależnych od Organizatora.  
 
X. Ogłoszenie wyników  
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 lutego 2022 roku.  
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej Organizatora konkursu 
(https://opsgliwice.pl/) oraz na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/opsgliwice/).  
3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu telefonicznie lub e-mailem.  
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy zespołu i informacji 
o laureacie konkursu.  
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa.  
 
XI. Prawa autorskie  
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie 
narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnik 
konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania 
materiałów jako własnych.  
2. Laureat konkursu przekazuje Organizatorowi wszelkie przenaszalne prawa autorskie do projektu na wszystkich 
polach eksploatacji. 
3. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu przy współpracy 
z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu. Laureat konkursu udziela Organizatorowi praw 
zależnych wraz z prawem do wprowadzenia zmian zaleconych przez Organizatora. 
 
XII. Postanowienia końcowe  
1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Organizator konkursu oraz Jury konkursu.  
2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Kamil Kempa – nr tel. 032 335 96 55 
3. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 

z możliwością pobrania jego treści. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INDYWIDUALNY na projekt graficzny MURALU 

I. Dane uczestnika Konkursu:  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….….. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………….……………………………………… 

Telefon ……………………………………… Adres e-mail ……………………………………………………………… 

 

II. Oświadczam, że złożone na Konkurs prace są moje i jestem ich wyłącznym właścicielem 

uprawnionym do dysponowania nimi. Poświadczam, że nie są obciążone prawami 

autorskimi osób trzecich, nie były wcześniej prezentowane i nie naruszają prawa osób 

trzecich.  

III. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez 

Organizatora konkursu zawartych w udostępnionej w klauzuli w celach związanych 

z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz promocją działalności Organizatora. 

IV. Zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. Oświadczam również, 

iż przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przekazanie przenaszalnych praw 

autorskich na rzecz Organizatora w przypadku wygranej. 

 

 

 

 

.............................................................................  
Miejscowość, data, czytelny podpis  

 

 

Klauzula informacyjna skierowana do uczestników konkursu na opracowanie projektu 

graficznego muralu: 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH 

 

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy ręcznie oraz automatycznie w celu związanym z 
realizowanym konkursem na projekt graficzny muralu nawiązującego do tematyki 
przeciwdziałanie przemocy w ramach kampanii „razem przeciw przemocy. 
Podanie danych jest dobrowolne a ich nie podanie uniemożliwi udział w konkursie. 
Dane będą wykorzystane wyłącznie w celach konkursowych. Organizator zastrzega sobie 
możliwość opublikowania danych autorów wybranych projektów w mediach społecznościowych 
typu FB. 

2. Dane osobowe wykorzystujemy również w celu: 
- sprawniejszej komunikacji z klientami Ośrodka (w tym MZON) – w tym celu prosimy o podanie 
danych kontaktowych, tj. numeru telefonu; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas 
zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich 
podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, 
- realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku  
z wykonywaniem zadań publicznych w tym zapewnienia dostępu do informacji o stanie 
załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej 
(art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)), 



   
 

- zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, 
niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, reprezentowany przez Dyrektora.  

4. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice 
wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4.01.2019 
r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności 
współadministratorów. 

5. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

6. Dodatkowe informacje: 
Dane osobowe mogą być przekazywane: 
- innym podmiotom, w celu wykonywania zadań publicznych, 
- innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na administratora danych 
osobowych obowiązek udostępnienia przetwarzanych danych osobowych. 
Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno-archiwalne, dla 
celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane okres przechowywania akt wynosi 5 lat. 
W Ośrodku nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowanie. 
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy. 
W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez 
Ośrodek można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Górnych 
Wałów 9, 44-100 Gliwice, poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: ops@ops.gliwice.eu.   
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Załącznik nr 2  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY GRUPOWY na projekt i wykonanie MURALU 

I. Dane uczestnika Konkursu:  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………….….. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………….……………………………………… 

Telefon ……………………………………… Adres e-mail ……………………………………………………………… 

 

Pozostali członkowie grupy: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Oświadczamy, że złożone na Konkurs prace są naszego autorstwa i jesteśmy ich 

wyłącznymi właścicielami uprawnionymi do dysponowania nimi. Poświadczamy, że nie są 

obciążone prawami autorskimi osób trzecich, nie były wcześniej prezentowane i nie 

naruszają prawa osób trzecich.  

III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez 

organizatora konkursu zawartych w udostępnionej w klauzuli konkursu w celach 

związanych z realizacją konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz promocją działalności 

Organizatora.  

V. Zapoznaliśmy się z regulaminem Konkursu i akceptujemy jego treść. Oświadczamy 

również, iż przyjmujemy do wiadomości oraz wyrażamy zgodę na przekazanie 

przenaszalnych praw autorskich na rzecz Organizatora w przypadku wygranej. 

 

 

 

 

.............................................................................  
Miejscowość, data, czytelny podpis  

 

 

Klauzula informacyjna skierowana do uczestników konkursu na opracowanie projektu 

graficznego muralu: 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH 

 

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy ręcznie oraz automatycznie w celu związanym z 
realizowanym konkursem na projekt graficzny muralu nawiązującego do tematyki 
przeciwdziałanie przemocy w ramach kampanii „razem przeciw przemocy. 
Podanie danych jest dobrowolne a ich nie podanie uniemożliwi udział w konkursie. 
Dane będą wykorzystane wyłącznie w celach konkursowych. Organizator zastrzega sobie 
możliwość opublikowania danych autorów wybranych projektów w mediach społecznościowych 
typu FB. 

2. Dane osobowe wykorzystujemy również w celu: 
- sprawniejszej komunikacji z klientami Ośrodka (w tym MZON) – w tym celu prosimy o podanie 
danych kontaktowych, tj. numeru telefonu; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas 



   
 

zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich 
podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, 
- realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku  
z wykonywaniem zadań publicznych w tym zapewnienia dostępu do informacji o stanie 
załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej 
(art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)), 
- zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, 
niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, reprezentowany przez Dyrektora.  

4. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice 
wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4.01.2019 
r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności 
współadministratorów. 

5. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

6. Dodatkowe informacje: 
Dane osobowe mogą być przekazywane: 
- innym podmiotom, w celu wykonywania zadań publicznych, 
- innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na administratora danych 
osobowych obowiązek udostępnienia przetwarzanych danych osobowych. 
Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno-archiwalne, dla 
celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane okres przechowywania akt wynosi 5 lat. 
W Ośrodku nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowanie. 
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy. 
W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez 
Ośrodek można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Górnych 
Wałów 9, 44-100 Gliwice, poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: ops@ops.gliwice.eu.   
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