
 

Konkurs na mural  
 

§1 Informacje ogólne 

 

1. Działanie (konkurs, warsztaty i wystawa prac w przestrzeni publicznej) organizowane 

są w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. 

2. Organizatorem konkursu na projekt nowego muralu jest Zespół Szkół Budowlanych 

im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy. 

3. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które 

wspierają działania Organizatora: 

• Urząd Miasta Bydgoszczy, 

• Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, 

• Plastyk Miejski, 

• Miejski Konserwator Zabytków, 

• Wyższa Szkoła Gospodarki, 

• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. 

4. Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na piękno naszego miasta oraz 

umożliwienie uczniom wyrażania się przez sztukę. 

5. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych i szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

§2 Organizacja konkursu 

 

1. Pracę konkursową stanowi projekt muralu w Bydgoszczy. 

2. Przystępując do konkursu, uczeń przekazuje organizatorowi w terminie 

do 5 czerwca 2019 roku pracę konkursową zgodną z założeniami zawartymi 

w punktach  4-7 poniżej. Organizator nie dopuści do Konkursu prac dostarczonych 

po tym terminie, niezależnie od daty wysłania ich przez uczestnika. 



3. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką malarską, graficzną 

czy rysunkową. Można też wykonać ją w programach graficznych. W przypadku 

programów komputerowych należy przesłać zarówno plik pdf (adresy e-mail 

organizatorów podano w zakończeniu niniejszego regulaminu), jak i wydruk planszy. 

4. Projekt muralu, wraz ze zdjęciami jego lokalizacji oraz stanu istniejącego oraz tabelką 

należy zmieścić na formacie A2. 

5. W tabelce należy umieścić temat pracy: Projekt koncepcyjny bydgoskiego muralu 

oraz dane autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła, rok szkolny, nazwisko opiekuna). 

6. Organizator nie dopuszcza prac wykonanych przez zespoły czy grupy uczniów. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

• zaakceptowanie warunków regulaminu, 

• złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy 

konkursowej, 

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) na potrzeby 

konkursu   

• wyrażenie zgody na umieszczenie pracy konkursowej i nazwiska 

autora/autorów na stronie Zespołu Szkół Budowlanych i Urzędu Miasta 

Bydgoszczy. 

Powyższe czynności wykonywane są w procesie zgłaszania pracy. W przypadku osób 

niepełnoletnich muszą one być wykonane przez opiekunów prawnych. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu w danym roku kalendarzowym nastąpi do dnia 15 czerwca 

2019 roku. 

§3 Zasady przyznawania nagród 

 

1. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta Bydgoszczy, który przyznał na jego realizację 

Bydgoski Grant Oświatowy, Zespół Szkół Budowlanych oraz sponsorzy . 

2. Kapituła Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Partnerów konkursu 

i Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 

3. Nagrody zostaną przyznane maksymalnie w dwóch kategoriach wiekowych: 

• uczniowie szkół podstawowych 

• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

4. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie 

następujących kryteriów: 

• kreatywność projektu, 



• innowacyjność rozwiązania, 

• estetyka wykonania, 

• właściwy dobór projektu do lokalizacji, 

• kompozycja planszy. 

5. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna. 

6. Wszyscy Autorzy prac otrzymają okolicznościowe dyplomy, a ich opiekunowie 

- podziękowania. 

7. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.zsb.bydgoszcz.pl. 

8. Opiekunowie zwycięzców konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez 

e - mail lub sms o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody. 

9. Organizator konkursu zorganizuje galę finałową konkursu w terminie podanym 

na stronie szkoły i przekazanym opiekunom przez e-mail lub sms. 

10. W przypadku, gdy okaże się, że oświadczenie o posiadaniu praw autorskich 

do zgłaszanej pracy konkursowej jest nieprawdziwe, wówczas uczestnik lub opiekun 

prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę. 

11. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora. 

 

§4 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.zsb.bydgoszcz.pl 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu 

(szczególnie w zakresie innego podziału na kategorie, jeśli zajdzie taka potrzeba). 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Prace należy dostarczyć do: 

Zespołu Szkół Budowlanych 

ul. Pestalozziego 18 

85-095 Bydgoszcz 

5. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: 

• Klaudia Wiechecka tel. +48 607 228 442, klaudiawiechecka@tlen.pl 

• Marta Wdowiak-Jendrzejczak +48 511 932 984 marta__wdowiak@wp.pl 

• Bogna Wojciechowska-Bollin +48 502 253 471 

bogna.wojciechowska.b@gmail.com 


