REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT I REALIZACJĘ MURALU
W RAMACH PROJEKTU „DooKOŁA FABLOKU”

I. Organizator:
Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów, zwana dalej ”Organizatorem”.
Partnerzy: Lokalne Partnerstwo PAFW w Chrzanowie - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie,
SP nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie, Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów, Stowarzyszenie
Cześć, Stowarzyszenie Za piecem, Miejsce Aktywności Mieszkańców, Stowarzyszenie Przyjaciół
Księdza Michała Potaczało Apostoł Dobroci, Centrum Społecznościowe Po sąsiedzku - społeczność
w działaniu.
Patronat honorowy: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk - Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie
II. Opis przedmiotu konkursu:
1. Cele konkursu na projekt i wykonanie muralu
• wyłonienie najlepszego projektu muralu - wielkoformatowego obrazu ściennego,
• promowanie muralu jako ekspresyjnej formy przekazu artystycznego,
• promocja dziedzictwa kulturowego Chrzanowa,
• podniesienie walorów estetycznych przestrzeni przy bibliotece
• wykorzystanie sztuki muralu jako ciekawej i alternatywnej formy przekazu artystycznego,
• promocja lokalnego Partnerstwa PAFW i jego działań w Chrzanowie
2. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, wielkoformatowego malowidła
ściennego, który zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie budynku przy ul. Piastowskiej 16
w Chrzanowie („Mural”).
3. Tematyka muralu:
Mural powinien nawiązywać do dziedzictwa, historii i kultury Chrzanowa, budzić pozytywne emocje
wśród mieszkańców miasta i gości, nawiązywać do tradycji Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce
Fablok. Inspiracją do stworzenia projektu mogą być zdjęcia i materiały archiwalne z Cyfrowego
Archiwum Ziemi Chrzanowskiej dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej lub w Dziale Informacji
Regionalnej MBP w Chrzanowie. Kolorystyka muralu powinna nawiązywać do otoczenia. Mural nie
może wyrażać treści politycznych, rasistowskich, szowinistycznych, nawołujących do nienawiści.
4. Lokalizacja muralu:
Ściana znajduje się przy ul. Piastowskiej 16 w Chrzanowie. Wysokość ściany: 6,70 m, szerokość: 15,6 m.
Ściana posiada dwa okna oraz kanał wentylacyjny (załącznik nr 1 - zdjęcie ściany).
5. Technika muralu:
Mural powinien być wykonany w sposób trwały, farbami na bazie farb akrylowych lub innych
profesjonalnych farb elewacyjnych. Preferowane będą farby ekologiczne, oczyszczające powietrze,
zawierające dwutlenek tytanu.
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III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Przystąpienie do konkursu wiąże się z zaakceptowaniem jego warunków.
4. Do konkursu uczestnicy mogą zgłosić wyłącznie prace autorskie – wykonane specjalnie na
potrzeby konkursu, wykonane samodzielnie przez uczestnika/ów konkursu, dotąd
niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach.
5. Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt, w tym przypadku każdy projekt wraz
z złącznikami powinien być dostarczony osobno.
6. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby pełnoletnie, w tym grupy osób z wyjątkiem
osób biorących udział w organizacji Konkursu i opracowaniu warunków Konkursu i członków
Komisji Konkursowej. Grupy/zespoły autorskie, muszą być związane umową w celu realizacji
wspólnego przedsięwzięcia z jednoznacznym wskazaniem reprezentanta zespołu, upoważnionego
do występowania w imieniu jego członków.
7. Uczestnik konkursu na projekt i wykonanie muralu zobowiązany jest do przedłożenia wraz z pracą
konkursową załączników nr 2 i nr 3 do regulaminu.
8. Zespół startujący w konkursie na projekt i wykonanie muralu zobowiązany jest do przedłożenia
pracy konkursowej oraz formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu) i oświadczeń
(załącznik nr 3 do regulaminu) podpisanych oddzielnie dla wszystkich członków zespołu.
9. Projekty/prace konkursowe powinny składać się z dwóch części: wizualizacji muralu (wykonanej
na załączonym szkicu ściany), przy czym mural musi zajmować co najmniej 90% powierzchni
ściany, oraz osobnego pliku z projektem samego muralu – pliki w rozdzielczości 300 dpi, format
PDF lub JPG.
10. Z wyłonionym laureatem podpisywana będzie umowa o dzieło, w której zobowiązuje się do
wykonania muralu. Jeżeli laureat w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników nie podpisze umowy na
wykonanie muralu to Organizator zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z innym,
wybranym uczestnikiem konkursu lub do unieważnienia konkursu.
11. Uczestnik konkursu, który będzie wykonawcą zwycięskiego muralu musi posiadać uprawnienia
wysokościowe lub zapewnić wykonanie muralu przez osobę posiadającą takie uprawnienia.
12. Wykonawca muralu przed wykonaniem dzieła przedłoży Organizatorowi plan organizacji robót,
w którym określi sposób i etapy realizowanych prac wraz ze wskazaniem sposobów ochrony. Plan
ten będzie konsultowany z służbą BHP Organizatora i na tej podstawie będą definiowane
ostateczne środki ochrony oraz uprawnienia niezbędne do wykonania muralu.
13. Powstawanie Muralu będzie dokumentowane fotograficznie i filmowo przez Organizatora,
a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych projektu.
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Projekty z wizualizacją muralu wraz z załącznikami należy przesyłać na adres
konkurs@mbp.chrzanow.pl lub pocztą na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 28
maja 2021 r. do godziny 12.00.
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V. Sposób oceniania prac konkursowych:
1. Zgłoszone do konkursu na projekt i wykonanie muralu prace zostaną ocenione pod względem
wymogów formalnych przez Komisję konkursową powołana przez Organizatora.
2. Komisja konkursowa dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką
konkursu na projekt i wykonanie muralu.
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Komisji nie przysługuje
odwołanie.
VI. Nagrody:
1. Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymuje honorarium w wysokości 9 000 zł
(dziewięć tysięcy złotych).
2. Z autorem nagrodzonej pracy Organizator podpisze umowę o dzieło. Nagroda stanowi
wynagrodzenie za projekt oraz wykonanie muralu wraz z przeniesieniem własności i nabyciem
autorskich praw majątkowych do muralu przez Organizatora, w tym koszty materiałów
potrzebnych do jego wykonania.
3. W przypadku nagrodzenia zespołu artystycznego nagroda zostanie rozdzielona na wszystkich
członków.
4. Organizator konkursu na projekt i wykonanie muralu zastrzega sobie prawo do korekty
zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem/autorami w celu ostatecznego przystosowania go
do realizacji.
VII. Sposób podania wyników konkursu na projekt i wykonanie muralu do publicznej
wiadomości:
1. Wynik konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie
internetowej Organizatora www.mbp.chrzanow.pl oraz na profilu FB Organizatora.
2. Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie dodatkowo poinformowany
o wynikach pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
VIII. Harmonogram konkursu na projekt i wykonanie muralu:
1. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 28 maja 2021 r. do godz. 12.00
2. Ogłoszenie wyników: do 4 czerwca 2021 r.
3. Realizacja projektu: do 4 lipca 2021 r.
IX. Unieważnienie konkursu na projekt i wykonanie muralu:
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt i wykonanie muralu lub
wykluczenie wybranych projektów z konkursu w przypadku:
•

gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu,

•

niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych,

•

sytuacji niezależnych od Organizatora.
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X. Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu, jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
2. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na nieodpłatną publikację nagrodzonego projektu w mediach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.
4. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu.
5. Zwycięski projekt muralu będzie wykonany przez wybranego autora profesjonalnymi farbami
zgodnie z pkt. II.4 na ścianie budynku przy ul. Piastowska 16 w Chrzanowie.
6. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane polubownie. W razie
braku porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
7. Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 919-921 ustawy z dnia 19 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1740, 2320).
XI. Kontakt:
Informacje związane z konkursem można uzyskać mailowo: czytelnia@mbp.chrzanow.pl. Osoba do
kontaktu: Ewelina Langer tel. 32-763-27-49.
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