
REGULAMIN KONKURSU NA MURAL NA KOMINIE POŁOŻONYM NA 

TERENIE CENTRUM MIESZKALNO-USŁUGOWEGO W PASZOWICACH  

   

I. Organizator i przedmiot konkursu  

1. DJAmedia Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na stworzenie 

projektu muralu, który zostanie wykonany na kominie położonym na terenie Centrum 

Mieszkalno-Usługowego w Paszowicach  

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu wielkoformatowego malowidła, 

które zostanie zrealizowane na kominie znajdującym się pod adresem Paszowice 2.  

3. Organizator nie określa zakresu tematycznego muralu, pozostawiając swobodę doboru 

tematyki projektantowi. Istotnym wskazaniem jest jednak to, aby w projekcie znalazła 

się tematyka inspirowana przyrodą, edukacją lub tradycją związaną z historią tego 

miejsca, a przede wszystkim była spójna z otoczeniem w jakim powstanie mural.  

4. Mural powinien obejmować w przybliżeniu 2/3 obwodu oraz przynajmniej 1/2 

wysokości komina. 

5. Mural zlokalizowany na kominie (pozostałości stanowiącej element składowy dawnej 

mleczarni) znajdującym się na terenie Centrum Mieszkalno-Usługowego ma być 

wizytówką Centrum Mieszkalno-Usługowego i Gminy Paszowice, ponieważ będzie on 

widoczny ze znacznych odległości. 

Wymiary komina są następujące: komin murowany o przekroju koła, obwód podstawy 10 m, 

wysokość 30 m. 

Fotografię obiektu zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.  

II. Warunki uczestnictwa  

1. Konkurs na projekt muralu ma charakter otwarty, skierowany jest do młodzieży i osób 

dorosłych w wieku od 16 roku życia zamieszkałych w Polsce.  

2. Prace mogą być realizowane i zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.   

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

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

projektu i oświadcza, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich. Uczestnik 

konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich 

wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.  

5. Zgłoszenie projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami.  

6. Konkurs jest jednoetapowy i ma zasięg ogólnopolski.   

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

konkursu i wypełnia Kartę Zgłoszeniową (załącznik nr 2 do Regulaminu).  

III. Zgłoszenie do konkursu na projekt.  

1. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem na nośniku cyfrowym wraz z 

wydrukiem papierowym A4 oraz wizualizację muralu na kominie. 

2. Projekt można składać na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB w formacie jpg lub 

pdf wraz z wydrukiem na papierze. Rozdzielczość min. 300 DPI. Projekt powinien mieć 

charakter kolorowy, odwzorowujący rzeczywiste barwy muralu.  



3. W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji 

do miejsca, w którym powstanie mural.                                                    

4. Termin i adres nadsyłania prac:  

Prace zawierające projekt muralu wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą 

Zgłoszeniową w zaklejonej i opisanej kopercie można składać osobiście w siedzibie 

Organizatora lub przesyłać drogą pocztową na adres:  

DJAmedia Sp. z o.o.  

Piotrowice-Osiedle 16  

59-424 Męcinka  

z dopiskiem: 

„Konkurs na projekt muralu na kominie” 

w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2021 r. 

Decyduje data wpływu do Organizatora. 

5. Zgłaszane projekty nie mogą zawierać treści uznanych powszechnie za naganne 

moralnie, sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do 

nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp., propagujących przemoc i godzących 

w dobre obyczaje.   

IV. Sposób oceniania prac  

1. Projekty zostaną ocenione przez Organizatora.  

2. Organizator przy ocenie zgłoszonych projektów kierować się będzie następującymi 

kryteriami:  

 spełnieniem wymogów określonych Regulaminem konkursu,  

 ogólnymi cechami projektu, takimi jak: nowoczesność, wygląd, brak 

negatywnych skojarzeń, oryginalność i pomysłowość.  

3. Decyzja Organizatora jest ostateczna, a od jej werdyktu nie przysługuje odwołanie.  

V. Nagrody  

1. Fundatorem nagrody jest Organizator.   

2. Twórca zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł 

(słownie: tysiąc złotych).  

3. W przypadku zespołu autorskiego w/w kwota podlega podziałowi pomiędzy jego 

poszczególnych członków w porozumieniu z osobą wyznaczoną do reprezentowania 

zespołu w kontaktach z Organizatorem.    

 



VI. Wyniki konkursu  

1. Wyniki konkursu i informacje o nagrodzonych zostaną podane do publicznej 

wiadomości na stronie www.jawor24h.pl oraz innych dostępnych dla organizatora 

kanałach informacji w terminie do 15 dni od zakończenia konkursu.  

2. Zwycięzca zostanie poinformowany dodatkowo o wynikach konkursu drogą 

elektroniczną, telefoniczną lub listownie w terminie 3  dni od zakończenia konkursu.  

3. Z autorem nagrodzonego projektu zostanie podpisana umowa o przeniesienie praw 

autorskich na Organizatora.   

VII. Harmonogram konkursu  

1. Ogłoszenie konkursu na projekt muralu: 12.05.2021 r.  

2. Przyjmowanie prac konkursowych: 12.05.2021 r. – 15.06.2021 r. 

3. Ocena prac przez Organizatora: 16.06.2021 r. – 18.06.2021 r. 

4. Przekazanie informacji Laureatowi do 25.06.2021 r. 

5. Zamieszczenie informacji o wynikach konkursu do 30.06.2021 r. 

VIII. Unieważnienie konkursu  

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:  

 gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,  

 gdy żadna z dostarczonych prac nie spełni warunków Regulaminu,  

 niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych,  

 sytuacji niezależnych od Organizatora.  

IX. Postanowienia końcowe  

1. Przystąpienie do konkursu na projekt muralu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator konkursu na projekt muralu zastrzega sobie prawo do korekty 

zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania 

go do realizacji.  

3. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.   

X. Kontakt  

Informacje związane z konkursem można uzyskać u Organizatora.   

   

   

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

https://djamedia.pl/files/komin-mleczarnia.jpg 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

  

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA PROJEKT MURALU NA KOMINIE POŁOŻONYM NA 

TERENIE CENTRUM MIESZKALNO-USŁUGOWEGO W PASZOWICACH  

I.  DANE OSOBOWE PROJEKTANTA  

IMIĘ I NAZWISKO lub firma:     

DATA URODZENIA lub NIP:     

TELEFON:     

E-MAIL:     

ADRES STRONY 
INTERNETOWEJ/ 
PORTFOLIO(jeśli istnieje):  

   

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTANTA BIORĄCEGO 
UDZIAŁ W KONKURSIE  

   

   

   

   

   

  

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU  

KRÓTKI OPIS UZASADNIAJĄCY 
PROPONOWANĄ TEMATYKĘ 
PROJEKTU:  
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OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 1) 

   

Oświadczam, iż złożony przeze mnie projekt/y stanowią moją wyłączną własność i nie narusza praw 

osób trzecich, jak również obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam również, że zaproponowane 

projekt /y są nowe, oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane, nienagradzane niezgłaszane (w 

całości lub części) do żadnego innego konkursu.  

     

…………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, czytelny podpis  

     

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla uczestników konkursu wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. DJamedia Sp. z o.o. z siedzibą 

w Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka, e-mail: kontakt@djamedia.pl zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (RODO), w celu: przeprowadzenia i realizacji Konkursu, 

wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, w tym także w celu związanym z prawnie uzasadnionym 

interesem Administratora, wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze, w tym w 

szczególności obowiązku przesyłania lub raportowania określonych prawem danych osobowych, w celu 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę 

trzecią, wykonania obowiązków informacyjnych określonych prawem oraz bieżącej korespondencji, 

administracyjnym, wewnętrznym, rachunkowym, księgowym, archiwizacji. Oświadczam, iż w każdej 

chwili mam prawo do wycofania niniejszej zgody, a także prawo dostępu do treści swoich danych, 

poprawienia lub uzupełnienia swoich danych. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są 

one zgodne z prawdą.   

 

     ………………………………………………………………….              

 Miejscowość, data, czytelny podpis  

       

1) W przypadku projektu przygotowanego przez Zespół Autorski, oświadczenie wypełnia osoba wskazana do jego 

reprezentacji. 

ZAŁĄCZNIKI:  

1. Portfolio Uczestnika  

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

DJAmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka wypełniając swój prawny 

obowiązek wynikający z 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), 

zgodnie z art. 13 ust.1 i2 RODO, uprzejmie informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o. z siedzibą w 

Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka, e-mail: kontakt@djamedia.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu: 

a. przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, 

a także w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) „RODO”), 

b. wypełniania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”) w tym w szczególności obowiązku przesyłania lub 

raportowania określonych prawem danych osobowych, 

c. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych 

osobowych lub stronę trzecią, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”); 

d. wykonania obowiązków informacyjnych określonych prawem (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. e)„RODO”) oraz bieżącej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. a), b), c) i f) „RODO”); 

e. administracyjnym wewnętrznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”); 

f. rachunkowym, księgowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”); 

g. archiwizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”). 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w 

punkcie 2 mogą być: 

a. podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych 

osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy, w tym w 

szczególności podwykonawcy świadczący na rzecz Administratora inne usługi, np. 

informatyczne, rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe; 

b. pracownicy i zleceniobiorcy Administratora danych osobowych w zakresie pisemnych 

upoważnień; 

c. sądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracji państwowej, 

d. inne podmioty upoważnione do dostępu dodanych na podstawie przepisów prawa. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie 

i realizacja umowy będzie niemożliwa. 

5. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”. 

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, 

posiada Pani/Pan prawo jej wycofania.  

7. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. 

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 

przechowywanie danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”. 


