
REGULAMIN Konkursu na mural „50 lat DKF Megaron”  

 

1. Postanowienia ogólne 
1.1.Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Sztuki/DKF Megaron w Gorzowie Wlkp.  
 
1.2. Sponsorem nagród jest Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. 
 
1.3. Ideą Konkursu jest nawiązanie do jubileuszu 50-lecia DKF Megaron. 
 
1.4. Nabór projektów trwa do 24.12.2015 r. do godziny 12:00. 
 
1.5. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 29.12.2015 r. 
 
 
2. Przedmiot Konkursu 
2.1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego obrazu, 
oraz jego wykonanie w Gorzowie Wlkp., ul. Asnyka 7,  
ściana kamienicy o wymiarach: 15m wysokości x 10m szerokości. 
Płaszczyzna ściany jest równoległa do Al. Konstytucji 3 Maja (zdjęcia ściany: załącznik nr 1a, 1b, 1c). 
 
 
3. Temat i warunki dotyczące projektu 
3.1. Tematyką muralu jest nawiązanie do jubileuszu 50-lecia Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
Megaron w Gorzowie Wlkp. – klubu, który upowszechnia ciekawe i wartościowe filmy  
oraz kieruje się ideą: prelekcja+projekcja+dyskusja.  
(więcej o DKF Megaron: www.mosart.pl/kino-dkf-megaron). 
 
3.2. Mural powinien być nowoczesny w wyrazie artystycznym, stworzony w dowolnej gamie kolorów, 
zwracający uwagę osób idących lub jadących ulicą. Mural powinien być czytelny. Jego kompozycję 
należy odpowiednio wpisać w kontekst architektoniczny ściany. 
 
3.3. Obowiązkowym elementem projektu są logotypy: DKF Megaron, MOS oraz PF DKF (załącznik 
nr 2, 3 i 4) oraz napis: 50 lat DKF Megaron (1965-2015). Dobór środków wyrazu jest dowolny. 
 
3.4. Projekt muralu, wykonany dowolną techniką, należy przedstawić w formie elektronicznej  
w formacie pdf., jpeg. lub tiff. Maksymalna wielkość załączonych plików to 3MB. 
Projekt powinien się składać z dwóch części: wizualizacji muralu oraz osobnego pliku  
z projektem. 
 
3.5. Nie ogranicza się liczby projektów nadesłanych przez jednego autora (lub przez jeden zespół 
autorów).  
 
3.6. Projekt nie może naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, winien być 
wolny od wad prawnych.  
 
3.7. W Konkursie nie mogą brać udział projekty, które w całości lub części były zgłaszane na inny 
konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci.  
 
3.8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do korekty jedynie zwycięskiego projektu  
po konsultacji z jego autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji. 
 
4. Warunki realizacji 
4.1. Technika muralu: wielkoformatowa grafika  wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb 
dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku, dopasowana do wymiarów ściany znajdującej się 
we wskazanej w pkt. 2 lokalizacji.  
Zwycięzca zobowiązuje się do wykonania muralu w terminie wyznaczonym w pkt. 4.3. 
Farby, przyrządy malarskie i rusztowania zapewnia Organizator Konkursu. 
 
4.2. Protokolarnego odbioru dzieła dokonają przedstawiciele DKF Megaron oraz Miejskiego Ośrodka 
Sztuki. W razie nie przyjęcia muralu autor zobowiązany jest do dokonania poprawek na własny koszt.  



 
4.3. Mural musi zostać zrealizowany w terminie pomiędzy 16 maja a 6 czerwca 2016 roku. 
4.4. Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpi 10 czerwca 2016 r. 
 
5. Warunki uczestnictwa 
5.1. Konkurs ma charakter otwarty. 
 
5.2. Uczestnikiem Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne z Polski lub obcokrajowcy, zespoły 
autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia na potrzeby 
niniejszego Konkursu (posiadające pełną zdolność do czynności prawnych).  
W przypadku prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne wskazanie 
reprezentanta zespołu upoważnionego do występowania w imieniu jego członków. 
Przepisy dotyczące uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników biorących wspólnie udział  
w Konkursie. 
 
5.3. Uczestnikiem nie mogą być etatowi pracownicy Organizatora oraz osoby zaangażowane  
w postępowanie konkursowe. 
 
5.4. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 
- terminowe przesłanie projektu (wizualizacji oraz osobnego pliku z projektem) na adres mailowy: 
film@mosart.pl  
wraz ze skanem wypełnionych i podpisanych: karty zgłoszeniowej (osobnej dla każdego projektu, 
do pobrania ze strony www.mosart.pl – załącznik nr 5) oraz oświadczenia (do pobrania ze strony 
www.mosart.pl – załącznik nr 6). 
 
5.5. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia karty 
zgłoszeniowej Organizator nie ma obowiązku dopuszczenia projektu do Konkursu.  
Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych  
w karcie zgłoszeniowej. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, bądź też  
nie podanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie. 
 
5.6. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do Konkursu,  
chyba że Organizator biorąc pod uwagę szczególne okoliczności postanowi inaczej. 
 
5.7. Nadesłanie projektu na Konkurs jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu, 
którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. 
 
5.8. Nadesłanie projektu na Konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem posiadania pełni praw 
autorskich do projektu oraz tego, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani nie naruszają 
praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. 
W przypadku zgłoszenia do Konkursu projektu naruszającego prawa autorskie (osobiste  
lub majątkowe) lub dobra osobiste osób trzecich, osoba zgłaszająca pokryje wszystkie koszty obsługi 
prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń oraz koszty kar i odszkodowań nałożonych z tego 
tytułu.  
Organizator nie odpowiada za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem  
z nadesłanych projektów. 
 
5.9. Nadesłanie projektu na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych uczestnika, a w przypadku prac zespołowych – także każdego z członków 
zespołu, przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.  
 
5.10. Uczestnik zgłaszając projekt do udziału w Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na: 
- jego publiczną, bezpłatną prezentację w ramach Konkursu na stronie internetowej oraz profilach 
Organizatora, 
- publikację informacji o projekcie oraz jego twórcach na stronie internetowej i profilach Organizatora. 
 
5.11. W przypadku wygranej autor zwycięskiego projektu, bez uiszczania dodatkowego honorarium 
autorskiego, wyraża również zgodę na: 
- jego publiczną, bezpłatną prezentację w ramach wydarzeń specjalnych w celach promocyjnych  
oraz edukacyjnych przygotowanych przez Organizatora oraz jego partnerów,  



- jego utrwalanie, wyświetlanie i zamieszczanie (we fragmentach lub całości) na stronach 
internetowych i profilach Organizatora, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie do wykonania 
materiałów audiowizualnych i ich rozpowszechniania (telewizja, internet, pokazy publiczne), 
zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym drukarską i cyfrową) w celach promocyjnych Konkursu  
oraz DKFu. 
 
5.12. Zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać projektu z Konkursu. 
 
5.13. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik Konkursu. 
Zgłoszenie projektu do Konkursu jest bezpłatne. 
 
5.14. Przekazane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  
 
6. Nagrody 
6.1. Organizator Konkursu przewiduje jedną główną nagrodę: 6.500 zł brutto za projekt  
oraz wykonanie muralu. 
 
6.2. Od nagrody potrącone zostaną podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
 
6.3. Zwycięski projekt muralu zostanie ogłoszony na stronie www.mosart.pl do dnia 
29 grudnia 2015 r. a autor powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną. 
 
6.4. Z laureatem nagrodzonej pracy Organizator podpisze umowę o przeniesieniu własności projektu 
muralu oraz o przejściu autorskich praw majątkowych do projektu. Nagroda stanowi  wynagrodzenie 
za przeniesienie własności i nabycie autorskich praw majątkowych do muralu oraz za jego wykonanie 
w wyznaczonym terminie i lokalizacji. 
 
7. Jury i kryteria oceny prac konkursowych 
7.1. Oceny projektów oraz wyboru zwycięskiej pracy dokona Jury powołane przez Organizatora 
Konkursu. 
 
7.2. Jury wyłoni zwycięski projekt muralu kierując się: 
- walorami artystycznymi i zgodnością z ideą DKFu, 
- zgodnością z wymogami formalnymi. 
 
8. Postanowienia końcowe 
8.1. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.  
 
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez podania 
przyczyn.  
 
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie. 
 
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają 
praw nabytych uczestników Konkursu. Zmiana będzie obowiązywać od chwili opublikowania 
zmienionego Regulaminu na stronie: www.mosart.pl. 
 
8.5. Decyzje Organizatora i Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.  
 
8.6. Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji swoich  
oraz Jury. 
 
 
 
 
 

Organizator  
2.12.2015 r. 


