Regulamin konkursu „Guzikowy Mural”
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady konkursu na opracowanie najlepszego projektu
wielkoformatowego malowidła ściennego na elewacji budynku przy ul. Warszawskiej 52 B
w Nasielsku, zwanego dalej muralem.
Organizatorzy konkursu:
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER,
ul. Księżycowa 5, 05-192 Cieksyn.
Koordynator: Kinga Szczypek, tel. 694 441 810.
Partnerem konkursu jest Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk.
Cele konkursu:
1. Edukacja historyczna – poszerzenie wiedzy na temat historii Nasielska, łączenie historii
ze współczesnością.
2. Wyłonienie najbardziej kreatywnego projektu/pomysłu murala, który zostanie włączony
do tablicy inspiracji przekazanej projektantowi murala na elewacji budynku przy
ul. Warszawskiej 52B w Nasielsku.
Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
osób dorosłych.
2. Tematyka murala w dowolny sposób powinna nawiązywać do historii Nasielska,
a w szczególności do istniejącej dawniej w tym mieście Fabryki Guzików Braci Filar.
3. Projekt murala powinien być spójny z koncepcją projektu „Szlakiem Nasielskiego Guzika”
- w mural powinny być wkomponowane guziki.
4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną indywidualną pracę konkursową.
5. Technika (farby, kredki, grafika komputerowa itp.) projektu jest dowolna.
6. Format projektu A3 w pionie.
Założenia Organizacyjne:
1. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową wg. wzoru załączonego
do Regulaminu.
2. Projekty należy dostarczyć do Nasielskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 12,
05-190 Nasielsk, w terminie do 30 maja 2019 r. lub dostarczyć/wysłać pocztą na adres
Organizatora, tj. Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER, ul. Księżycowa 5,

05-192 Cieksyn, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (w załączeniu do Regulaminu,
dostępna do pobrania na stronie www.noknasielsk.pl).
3. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom
projektów.
4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi praw
autorskich na wykorzystanie projektów w celach promocyjnych Konkursu. Przystępując
do konkursu, każdy Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego projektu. Praca
konkursowa nie może w żaden sposób naruszać praw osób trzecich.
5. Osoby przekazujące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
6. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Jury
może podjąć decyzję o niewyłonieniu zwycięskiego projektu.
7. Najlepszy w ocenie jury projekt zostanie wykorzystany w realizacji muralu na elewacji
budynku przy ul. Warszawskiej 52 B w Nasielsku, jednakże Organizator zastrzega,
że ostateczna wersja murala może różnić się od zwycięskiego projektu.
8. Organizator przewiduje ponadto nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych projektów
po jednym w każdej kategorii wiekowej (uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, dorośli).
9. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury do dnia 15 czerwca
2019 r. Informacja o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach zostanie umieszczona
na stronie internetowej Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz na profilu fb Stowarzyszenia
Artystyczno-Społecznego Skafander, dodatkowo laureat Konkursu zostanie poinformowany
o wynikach pocztą elektroniczną.
10. Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie akceptacją postanowień Regulaminu
i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
W razie pytań związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem:
p. Kingą Szczypek, nr tel. 694 441 810.

