
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MURALU  
dla Zespołu Szkół Zawodowych 

 im. gen. Wł. Sikorskiego 

w Słupcy 

 

I. Organizator konkursu:  

Organizatorem konkurs jest Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy. 

 

II. Cel konkursu i ogólne zasady dotyczące projektu:  

1. Celem  konkursu  jest  stworzenie  projektu  muralu o  tematyce dotyczącej historii  

Powiatu Słupeckiego. 

 

2. Projekt będzie miał charakter poglądowy i zostanie dostosowany do możliwości realizacji 

na ścianie budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy, 

przy ul. Kopernika 11b. 

 

3. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Słupeckiego,  

Pana Jacka Bartkowiaka. 

 

4. Projekt muralu należy przygotować  w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD  

(płyty i wydruki nie będą zwracane) oraz z dołączonym wydrukiem na papierze  

o formacie A4 lub A3. 

 

5. Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 projekty prac.  

 

6. Do projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia (zał. nr 1) oraz oświadczenie (zał. nr 2). 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1.  Konkurs  jest  organizowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Słupecki. 

2. Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne.  

3.  W  przypadku, gdy uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia, oświadczenie  

o akceptacji regulaminu wyraża rodzic lub opiekun prawny uczestnika. Oświadczenie 

należy dołączyć do składanych dokumentów wraz z projektem.  



 

4. Konkurs jest jednoetapowy.  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami 

określonymi w pkt II niniejszego Regulaminu.  

6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury konkursu, a także członkowie ich 

najbliższych rodzin.  

 

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

9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową. 

 

VI. Zgłoszenie do konkursu:  

1. Zgłoszenie udziału w konkursie należy złożyć na  formularzu, stanowiącym załącznik   

nr 1 do Regulaminu.  
 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły (ul. Kopernika 11A, 

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00).  
 

3. Termin dostarczenia prac upływa 22 kwietnia 2022 r. 

4. Dostarczone prace oraz dokumenty nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 

 

V. Ocena prac oraz nagrody:  

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora konkursu.  

2.  Spośród  uczestników konkursu  Jury wybierze  zwycięzcę, który  otrzyma  nagrodę. 

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej do dnia 31 maja 2022 r. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w mediach lokalnych, społecznościowych  

oraz na stronach internetowych należących do Organizatora.  

 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o laureacie 

konkursu – podanie imienia i nazwiska. 

 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają     

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

 



VI. Prawa autorskie:  

1. Przekazanie prac na konkurs traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że dany 

projekt nie narusza praw osób trzecich a w szczególności ich majątkowych i osobistych 

praw autorskich. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 

roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.  

 

2. Zwycięski projekt muralu stanie się własnością Zespołu Szkół Zawodowych  

im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy, Szkoły której niniejszym przysługiwać będzie pełne 

autorskie, prawo majątkowe do zwycięskiego projektu, związane z wykorzystaniem go  

w celach promocyjnych.  

 

3. Organizator zastrzega sobie, prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji  

z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy i idei, w celu ostatecznego przystosowania 

go do realizacji.  

 
 

VII. Postanowienia końcowe:  

1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury konkursu.  

2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od decyzji Jury osobom biorącym udział  

w konkursie nie przysługuje odwołanie.  

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku gdy:  

nie wpłynie  żadna  praca  konkursowa,  żadna  z  dostarczonych  prac nie spełni  

warunków konkursu, poziom artystyczny prac konkursowych nie będzie zadowalający  

lub nastąpią inne, niezależne od Organizatora sytuacje. W przypadku odwołania konkursu 

uczestnicy nie mają prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.  

 

4.  Koszty  przygotowania oraz  złożenia  pracy  konkursowej  ponosi  wyłącznie Uczestnik  

konkursu na projekt muralu.  

 

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu  

oraz zgodą na zawarte w nim warunki.  

 

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w sekretariacie ZSZ w Słupcy oraz na stronie 

internetowej szkoły: www.zszslupca.pl 


