REGULAMIN KONKURSU
na projekt graficzny i wykonanie murali na ogrodzeniu zoo
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem konkursu jest Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie – jednostka budżetowa
Samorządu Województwa Śląskiego.

2.

Konkurs organizowany jest w ramach zadania realizowanego w I edycji Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

3.

Celem konkursu jest wybranie 5 najlepszych projektów (po jednym w każdej kategorii)
i wykonanie murali, czyli wielkoformatowych malowideł ściennych, na ogrodzeniu Śląskiego
Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Każdy z pięciu murali wykonany będzie na jednym
przęśle ogrodzenia o wymiarach około 12 m długości x 2,9 m (ok. 3 m) wysokości
i o powierzchni około 36 m2.

4.

Wszystkie murale muszą być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami na skutek
warunków atmosferycznych, promieniowania UV oraz aktów wandalizmu poprzez nałożenie
stosownej powłoki zmywalnej.

5.

Konkurs ma charakter otwarty, przy czym warunkiem udziału w Konkursie jest doświadczenie
w realizacji prac wielkoformatowego malarstwa ściennego.

6.

Zwycięzców konkursu wyłania Komisja Konkursowa.

7.

Harmonogram konkursu na projekt i wykonanie murali jest następujący:
a) przyjmowanie zgłoszeń:
22.04.2020 – 22.05.2020
b) obrady Komisji Konkursowej:
25.05.2020 – 04.06.2020
c) ogłoszenie wyników:
05.06.2020
d) wykonanie muralu:
do 30.09.2020

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych (obywatele RP lub obcokrajowcy).

2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji
Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny
uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

3.

Konkurs kierowany jest do twórców
wielkoformatowego malarstwa ściennego.

4.

Forma i treść prac jest dowolna, jednakże muszą być one zgodne z motywem przewodnim,
którym jest:
a) w kategorii pierwszej:
I Powstanie Śląskie
b) w kategorii drugiej:
II Powstanie Śląskie
c) w kategorii trzeciej:
III Powstanie Śląskie
d) w kategorii czwartej:
przełowienie ryb w morzach i oceanach
e) w kategorii piątej:
zanieczyszczenie mórz plastikiem

5.

Prace zawierające treści rasistowskie, wulgarne, o charakterze religijnym lub agitacji
politycznej będą wykluczane z konkursu.

o

uznanym

dorobku

w

realizacjach

prac

6.

Zgłoszenie do konkursu, na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1), w terminie
określonym w §1 ust.7 a) niniejszego Regulaminu należy przesłać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sekretariat@slaskiezoo.pl wraz z projektem, w formie rysunku, projektu
graficznego lub wizualizacji, dopasowanym do wymiarów muru wskazanych w §1 ust.3
Regulaminu (najlepiej w rozdzielczości 300 DPI). Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć
co najmniej jedną fotografię wcześniej wykonanego malowidła ściennego ze wskazaniem jego
lokalizacji. Dopuszcza się również możliwość przesłania swojego portfolio, które pokaże
w jakiej stylistyce porusza się Uczestnik konkursu.

7.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jeden projekt w każdej kategorii
tematycznej (łącznie nie więcej niż pięć projektów).

8.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych.

9.

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem
projektu i zgłoszeniem konkursowym pokrywa Uczestnik Konkursu.

10. Konkurs jest prowadzony w języku polskim. Zgłoszenia przyjmowane są w języku polskim.
Dokumenty zgłoszone w innym języku powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem.
11. Laureat konkursu jest zobowiązany wykonać mural i zawrzeć umowę na jego wykonanie
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 3. PRAWA AUTORSKIE
1.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczestnicy, którzy posiadają pełnię majątkowych
praw autorskich do zgłoszonych prac, uzyskaną w sposób pierwotny lub wtórny. Uczestnik
Konkursu zapewnia, że złożona przez niego praca konkursowa nie narusza praw majątkowych
ani osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się również, że do chwili
rozstrzygnięcia Konkursu, a w przypadku Laureata do dnia zawarcia umowy, o której mowa
w §2 ust.11 Regulaminu, nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi
dotyczącymi nadesłanego projektu, a w szczególności nie udzieli żadnych licencji na
korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń wykonywania praw autorskich przez
Organizatora dotyczących nadesłanego projektu.

2.

W przypadku, gdy w toku Konkursu jury poweźmie podejrzenie co do naruszenia przez
Uczestnika prawa osoby trzeciej, a w szczególności prawa autorskiego, jury może na dowolnym
etapie konkursu wykluczyć takiego Uczestnika z Konkursu. W takiej sytuacji wykluczonemu
Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia. W przypadku gdy
okaże się, że realizacja projektu naruszać będzie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich,
Uczestnik Konkursu zobowiązany będzie do zaspokojenia roszczeń osób trzecich,
doprowadzenia własnym staraniem i kosztem do zwolnienia Organizatora z długów wobec osób
trzecich, zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Organizatora Konkursu na zaspokojenie
roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia Organizatorowi wszelkiej szkody, jaką Organizator
Konkursu poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania
z pracy konkursowej czy też realizacji projektu.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1.

Ocena projektów i wybór prac do realizacji zostaną dokonane przez Komisję Konkursową w
składzie:



Jolanta Kopiec – Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
Agnieszka Bożek – Prezes WPKiW SA w Chorzowie







Bartłomiej Kowalski – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
Prof. Antoni Cygan – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Dr Małgorzata Rozenau – adiunkt w ASP w Katowicach
Prof. UŚ Krystyna Doktorowicz – Dziekan Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego
Anna Szejdewik – malarka, ilustratorka, związana ze środowiskiem twórców ulicznych

2.

Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:
a) jakość merytoryczna projektu,
b) jakość estetyczna projektu,
c) realizacja tematu przewodniego konkursu,
d) uwzględnienie charakteru i specyfiki miejsca.

3.

Każdy z członków Komisji Konkursowej przyzna od 1 do 5 punktów każdemu
z zakwalifikowanych projektów.

4.

Za zwycięzców konkursu uznani zostaną autorzy projektów, które łącznie otrzymają największą
liczbę punktów.

5.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia.
Obrady jury są niejawne. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

6.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 05.06.2020 roku, o czym laureaci i inni uczestnicy
konkursu zostaną poinformowani drogą mailową. Wyniki konkursu opublikowane zostaną
ponadto na stronie internetowej: www.zoo.silesia.pl.

§ 5. NAGRODY
1.

Nagrodą w Konkursie jest honorarium za wykonanie muralu o wysokości 11 500,00 zł brutto
(w tym koszty farb, pędzli, podkładu oraz wyżywienia, zakwaterowania i podróży – jeśli
dotyczy). Honorarium zostanie wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi
na podstawie zawartej umowy o dzieło.

2.

Umowę z organizatorem Laureat może zawrzeć w terminie do dnia 26.06.2020 roku. W razie
uchybienia temu terminowi przez Laureata prawo do nagrody wygasa.

§ 6. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Organizator działając na mocy art. 13 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej:
„RODO”, informuje, że:
1)

Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny, jednostka budżetowa
Województwa Śląskiego, z siedzibą: 41-501 Chorzów, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7; (ZOO
lub Jednostka)

2)

w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym funkcjonuje adres e-mail: ido@slaskiezoo.pl lub adres
siedziby Śląskiego Ogrodu Zoologicznego: sekretariat@slaskiezoo.pl, udostępniony osobom,
których dane osobowe są przetwarzane przez ZOO;

3)

dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)

przeprowadzenia Konkursu, którego dotyczy niniejszy regulamin;

b)

ogłoszenia wyników Konkursu;

c)

przechowywania dokumentacji z przeprowadzonego Konkursu zgodnie z obowiązującą
instrukcją kancelaryjną;

d)

przekazania dokumentacji konkursowej do archiwum, a następnie jej zbrakowania
(trwałego usunięcia i zniszczenia);

w zakresie: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek;
4)

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przy czym za
prawnie uzasadniony interes Organizatora wskazuje się konieczność przeprowadzenia
Konkursu, którego dotyczy niniejszy Regulamin;

5)

dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;

6)

dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w
ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów
prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
a)

Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b)

państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia
i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki
ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c)

zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane
te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a uczestnik Konkursu ma prawo
do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej
adresem e-mail;

7)

dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia
Konkursu oraz przez okres, w którym ZOO będzie realizowało cele wynikające z prawnie
uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub
obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

8)

ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

9)

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe
dopuszczenie do udziału w Konkursie;
11)ZOO nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
na podstawie podanych danych osobowych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z:
a)
akceptacją niniejszego Regulaminu,
b)
wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych projektów w mediach,
c)
akceptacją faktu, że Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wg obowiązujących
przesłanek prawnych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119,
s. 1 z późn. zm.) – RODO; Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 493 z późn. zm.); ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240); ustawy z dnia 23.
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83 z późn.
zm.);
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w trakcie
trwania Konkursu oraz do zmiany liczby/formy przyznawanych nagród.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn
na jakimkolwiek jego etapie.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje
Organizator Konkursu.
5. Zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na adres sekretariat@slaskiezoo.pl. Pytania dotyczące
organizacji konkursu należy kierować na adres mfradczak@slaskiezoo.pl.
6. Regulamin podlega prawu polskiemu, a ewentualne spory pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorem rozstrzygać będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Organizatora.

Załącznik nr 1.
do Regulaminu Konkursu
na projekt graficzny i wykonanie murali

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie na projekt i wykonanie murali
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji
……………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu …………………………adres e-mail ………………………………………….
OŚWIADCZENIE, Ja niżej podpisany/a:

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Oświadczam, że:
Jestem właścicielem praw autorskich do zgłoszonych projektów,
Zgłoszone projekty nie naruszają praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób
trzecich przeciwko Organizatorowi konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw
autorskich do pracy lub jej części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i
majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję odpowiedzialność na siebie,
zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatorów Konkursu.
Udzielam zezwolenia na:
a) Nieodpłatną publiczną prezentację projektu w telewizji, Internecie i innych mediach lub
materiałach- wyłącznie w celu promocji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy nagrody bądź w
celach informacyjnych również po zakończeniu Konkursu,
b) Nieodpłatne użycie projektu w materiałach promocyjnych Organizatora, w szczególności w
ulotkach, folderach, katalogach, na stronie www i w materiałach multimedialnych.
Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na projekt i wykonanie murali.
Mam świadomość, że Organizator zamierza przetwarzać moje dane osobowe w postaci danych
dodatkowych: (miejsce zamieszkania, telefon, adres e-mail) w związku z tym:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) Podając dane dodatkowe, wyrażam / nie wyrażam* zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb
niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie.
2) Mam świadomość, iż moje dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia
kontaktu i zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.
3) Mam świadomość, że posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Mam świadomość, że Organizator zamierza przetwarzać moje dane osobowe w związku z
przetwarzaniem i publikowaniem wizerunku w celu promocji i prowadzenia działalności przez
Śląski Ogród Zoologiczny w mediach elektronicznych i w edycji wydawnictw w związku z tym:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że wyrażam / nie wyrażam*
zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez
Organizatora zarejestrowanego podczas wydarzeń związanych z realizacją Konkursu, w celach
związanych z funkcjonowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także
promocją, marketingiem i budowaniem pozytywnego wizerunku Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego.
Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa, wydawnictwa biuletynów,
kolportaż materiałów, nagrania dźwięku i obrazu, strona na portalach społecznościowych (typu:
Facebook), gazetka (biuletyn), tablica ścienna (ogłoszeniowa). Zdjęcia i inne formy zapisu
elektronicznego mogą być ponadto przekazywane do instytucji i podmiotów takich jak organy i
jednostki samorządu terytorialnego.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr
osobistych zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego, ani innych praw.
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz
że zapoznałem/am się z powyższą treścią, w pełni ją rozumiem i akceptuję.
Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest Śląski Ogród
Zoologiczny z siedzibą przy Promenadzie Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów.
Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am
poinformowany/-a, iż przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz
ograniczenia przetwarzania danych.
Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114. poz. 493),
b) Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz.
880) i/lub
c) Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 nr 5 poz. 24) – jeśli
wizerunek będzie publikowany w prasie, mediach określonego wydawcy posiadającego
status osoby prawnej.
d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459).
e) Rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
*niepotrzebne skreślić

……………………………………………………
(data i czytelny podpis autora)

