REGULAMIN KONKURSU “TG MURAL”
NA:
„Opracowanie projektu muralu,
nawiązującego do historii miasta Tarnowskie Góry
i gwarkowskich plakatów,
który zlokalizowany zostanie przy parkingu po Tarmilo w Tarnowskich Górach”.

1. Organizatorem konkursu jest:
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. (32) 39 33 831
www.tarnowskiegóry.pl
2. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu muralu, który docelowo
wykonany zostanie na ścianie budynku przy ul. Opolskiej 5 w Tarnowskich Górach
(przy parkingu po Tarmilo).
3. Temat muralu nawiązywać powinien do historii oraz związanych z wydobyciem rud
srebra i ołowiu tradycji miasta, w szczególności do pracy tarnogórskich gwarków
oraz gwarkowskich plakatów tworzonych w latach 1957 – 1988), będących aktualnie
w posiadaniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
4. Katalog plakatów gwarkowskich stanowiących inspirację do stworzenia projektu wraz z
wymiarami ściany, na której powstanie wykonany przez zwycięzcę Konkursu mural
znajduje się w Załączniku nr 1.
5. Mural stworzony docelowo na bazie przedstawionego projektu powinien budzić
pozytywne emocje wśród mieszkanców miasta i gości, intrygować, cieszyć,
uruchamiać wyobraźnię, wyrażać genius loci Tarnowskich Gór.
6. Treść i wymowa projektu muralu nie może:
- naruszać godności ludzkiej,
- zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną czy
narodowość,
- ranić przekonań religijnych lub politycznych,
- zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich,
- sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska i
zwierząt.
7. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich – w szczególności: studentów szkół
artystycznych, artystów plastyków, pracowni artystycznych, firm zajmujących się
projektowaniem murali,.
8. Projekt powinien być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.
9. Zgłoszenie do projektu jest bezpłatne – jeden uczestnik konkursu – zarówano osoba jak i
firma mogą złożyć jeden projekt.
10. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich
rodzin.
11. Wszelkich informacji o konkursie udziela Wydział Kultury, Turystyki I Promocji Miasta,
ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, tel. 32 39 33 849, 32 39 33 831, 32 39 33 848.
12. Warunkiem udziału w konkursie jest:
-

Wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego - Załącznik nr 2 oraz dostarczenie
go wraz z projektem muralu oraz oświadczeniem Załącznik nr 3 do siedziby Organizatora
konkursu.
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-

Do Formularza Zgłoszeniowego – Załącznik nr 2 należy dołączyć dokumentację
potwierdzającą dorobek twórczy autora lub wybranego zespołu, w tym dokumentację
fotograficzną zrealizowanych dotąd projektów.

-

Projekt należy dostarczyć Organizatorowi w formie papierowej w formacie A3 oraz formie
elektronicznej na nośniku CD, pendrive w następujących formatach graficznych:
TIFF/JPEG/GIF/PNG/PDF.

-

Projekt powinien składać się z dwóch części:

-

Arkusz nr 1: wizualizacja muralu (obraz w kolorze przedstawiający jak mural będzie
wyglądał na ścianie)

-

Arkusz nr 2: zwymiarowany schemat kompozycyjny malowidła (rysunek, na podstawie
którego będzie można wykonać dzieło, należy w nim podać rzeczywiste wymiary
poszczególnych elementów kompozycji muralu).

13. Koszty opracowania i doręczenia Organizatorowi projektu ponosi uczestnik Konkursu.
14. Dokumenty konkursowe można składać osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego
ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry lub przesłać pocztą lub kurierem na powyższy
adres. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: KONKURS TG MURAL.
15. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2021 r. W przypadku przesyłki
pocztowej i kurierskiej za datę dostarczenia projektu uznaje się datę i godzinę wpływu do
Organizatora.
16. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia projektów zgłaszanych na Konkurs powstałe
podczas doręczania przez pocztę lub kuriera.
17. Dostarczenie Organizatorowi niepełnej dokumentacji projektowej skutkować będzie
wykluczeniem z udziału w Konkursie bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych.
18. Zwycięzcę konkursu wyłoni komisja konkursowa, w której skład wejdą:
Piotr Korab – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta - Przewodniczący
Komisji konkursowej.
Damian Stadler – Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
Zastępca Przewodniczącego,
Tomasz Trzcionkowski – Kierownik Biura ds. Dostępności Architektury Miejskiej i Opieki
nad Zabytkami - Sędzia
Katarzyna Majsterek – główny specjalista Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Sędzia,
Mariusz Jarzombek – główny specjalista Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Sędzia,
Celina Maryńczuk – Powiatowy Konserwator Zabytków – Sędzia
Zbigniew Pawlak – przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej –
Sędzia
Prof. Werner Lubos – artysta plastyk – tarnogórzanin – członek Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej - Sędzia
Dr Witold Zaręba – doktor sztuk pięknych – tarnogórzanin – Sędzia
Anna Osadnik – artystka – Sędzia
19. Komisja konkursowa może powołać do pomocy innych ekspertów, biegłych lub
konsultantów.
20. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 3 etapach:
-

Etap 1: projekty konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod kątem
walorów artystycznych. Głównymi kryteriami oceny będą; pomysłowość, estetyka,
oryginalność, nawiązanie do tematu przewodniego ujętego w § 1 pkt 5. Każdy z członków
Komisji przyzna każdej zakwalifikowanej do Konkursu pracy do 1 do 5 punktów. Do
drugiego etapu przejdą 3 prace, które otrzymają największą liczbę punktów. Zakończenie I
Etapu konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r.
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-

Etap 2: zakwalifikowane w ramach Etapu 1 prace zostaną ocenione w internetowym
głosowaniu za pośrednictwem miejskiego serwisu internetowego www.tarnowskiegory.pl
Projekt, który w głosowaniu internautów uzyska największą liczbę głosów otrzyma 15
punktów, drugi w kolejności – 10 punktów, trzeci w kolejności – 5 punktów. Realizacja 2
Etapu konkursu nastąpi w terminie: 30 kwietnia 2021 r. – 15 maja 2021 r.

-

Etap 3: trzy finałowe prace ocenione przez internautów ponownie trafią do Komisji
Konkursowej. Każdy z członków Komisji przyzna od 1 do 5 punktów każdej z finałowych
prac. O ostatecznym wyniku konkursu zdecyduje suma punktów otrzymanych przez dany
projekt na etapach – drugim i trzecim.

21. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2021 r.
22. Organizator za zajęcie 1 miejsca w konkursie przewidział nagrodę pieniężną w wysokości
10 000 zł brutto.
23. Organizator nie przewiduje wyróżnień oraz dodatkowych nagród dla Uczestników
konkursu.
24. Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać nagrody, jeżeli stwierdzi, że przedstawione
prace nie odpowiadają założeniom i celom jakie zamierza osiągnąć Organizator. Decyzja o
nieprzyznawaniu nagrody podjęta zostanie większością głosów członków Komisji
Konkursowej.
25. Prace konkursowe, którym nie przyznano nagrody, będą do odebrania po ogłoszeniu
wyników konkursu w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w terminie do 7 dni od
daty ogłoszenia zwycięscy. Po upływie tego terminu prace zostaną komisyjnie zniszczone.
26. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego –
www.tarnowskiegory.pl
27. Wskazane powyżej terminy mogą ulec przedłużeniu. O zmianie terminów Organizator
niezwłocznie poinformuje Uczestników.
28. Warunkiem otrzymania nagrody będzie zawarcie przez zwycięzcę konkursu - autora
projektu - umowy z Organizatorem konkursu na nieodpłatne przekazanie praw autorskich
do projektu, celem wykonania go przez wyłonioną przez Organizatora firmę w
wyznaczonym przez Organizatora miejscu - w oparciu o Ustawę o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.).
29. Poprzez zgłoszenie do udziału w niniejszym konkursie uczestnicy oświadczają, że:
a. Są autorem projektu.
b. Przysługują im autorskie prawa majątkowe, osobiste i pokrewne do projektu.
c. Przesłany projekt nie narusza praw lub interesów osób trzecich oraz nie jest
przedmiotem jakiegokolwiek postępowania.
d. Nieodpłatnie udzielają Organizatorowi konkursu niewyłącznej, nieograniczonej
czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z projektu oraz zdjęć zrealizowanego
muralu na następujących polach ekspoloatacji:
-

utrwalanie i powielanie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

-

zwielokrotnianie, w tym wytwarzanie dowolną techniką wizerunków projektu lub muralu, a
w szczególności techniką malarską, drukarską, reprogarficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,

-

publiczne eksponowanie według nieograniczonych potrzeb i celów Organizatora konkursu,

-

rozpowszechnianie projektu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, publiczne
udostępnienie projektu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w tym: publikację na stronach internetowych, w social mediach, w
materiałach Organizatora publikowanych w mediach, udostępnianie mediom i serwisom
internetowym,
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-

przekazywanie lub przesyłanie pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami, innymi
odbiorcami przy pomocy wszelkiego rodzaju środków I technik,

-

przystosowywanie na cele związane z publikacją,

-

kopiowanie i wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych.

30. Poprzez zgłoszenie do udziału w niniejszym konkursie rozumie się również – w przypadku
wygranej – zgodę na realizację projektu przez wyłonioną przez Organizatora konkursu
firmę na ścianie budynku przy ul. Opolskiej 5 w Tarnowskich Górach.
31. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem przepisów o ochronie danych
osobowych.
Klauzula informacyjna i oświadczenie w związku z obowiązkiem informacyjnym
wynikającym z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1 z późn. zm.), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. Adres: ul. Rynek
4, 42-600 Tarnowskie Góry), kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt
telefoniczny: 32 393 36 10
2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu Miejskiego w
Tarnowskich Górach przy ulicy Rynek 4, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl
kontakt
telefoniczny: 32 393 37 56
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym Państwa udziałem w konkursie na
„Opracowanie projektu muralu, nawiązującego do historii miasta Tarnowskie Góry i
gwarkowskich plakatów, który zlokalizowany zostanie przy parkingu po Tarmilo w
Tarnowskich Górach”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
dane do umowy.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie/może być Komisja konkursowa, której skład
został określony w Regulaminie konkursu „TG MURAL”, użytkownicy Facebooka,
wykonawca muralu oraz organy i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną A –
nie będą niszczone.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie
uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia wskazanego na wstępie;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Państwa
woli, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie, w
przypadku wygrania przez Państwa konkursu podane dane będą niezbędne w celu
podpisania i realizacji umowy.
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10. Decyzje podejmowane wobec Państwa i Państwa danych osobowych nie będą
podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Zamawiający wprowadza we wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczenie
Wykonawcy następującej treści:
Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu złożenia oferty konkursowej lub/i podpisania umowy.*
UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (w
takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych
osobowych na potrzeby konkursu spełnić obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te bezpośrednio
pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i
w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
..............................................
Zatwierdzam
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