
REGULAMIN KONKURSU ZDROWIE TO SZTUKA 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na opracowanie 

projektu muralu.  

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu na projekt muralu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Poznaniu, reprezentowany przez Dyrektora Grzegorza Grygiela.  

III. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 

Konkurs jest realizowany w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej #Prawdziwi Ludzie. Celem 

Konkursu na projekt muralu jest wyłonienie projektu, który najtrafniej przekazuje ideę „self care” 

– dbałości o własny dobrostan psychiczny. Projekt ma zostać przygotowany przez grupę dzieci i/lub 

młodzieży koordynowanej przez osobę dorosłą.  

Mural zostanie zrealizowany w miejscu wskazanym przez laureata na ścianie zewnętrznej 

należącej lub pozostającej w zarządzaniu miasta/gminy  (w tym jednostek, instytucji samorządu 

lokalnego). Uzyskanie zgody na wykonanie muralu leży po stronie Uczestnika. Ściana musi być 

dostępna z parteru. Charakter muralu ma wpisywać się w kontekst architektoniczny wybranej 

przez Uczestnika ściany. 

Maksymalne wymiary muralu to: 12m szerokości x 2.2m wysokości liczone od ziemi. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą brać udział instytucje, jednostki samorządu terytorialnego w tym m.in. 

Ośrodki Kultury, Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, szkoły, Centra 

Wolontariatu, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz organizacje pozarządowe. 

2. Każdy Uczestnik (koordynator grupy dzieci/młodzieży) może przedłożyć jeden wybrany 

projekt  

3. Organizator oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także ich najbliższa rodzina nie mogą 

brać udziału w Konkursie.  

4. Zgłoszenia projektu do Konkursu są bezpłatne. 

5. Projekt może być wykonany dowolną techniką artystyczną o ile będzie zgodny z niniejszym 

Regulaminem. 

6. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem w formacie png/jpg/pdf. Plik może być 

również w formie fotografii  oryginału pracy konkursowej. Fotografia musi być wyraźna o 

minimalnej rozdzielczości 1280x914 pikseli.  

7. Pracę konkursową wraz z formularzem, skanem oficjalnej zgody właściciela/zarządcy 

wybranej przez Uczestnika ściany oraz podpisaną klauzulą informacyjną, należy przesłać 

drogą mailową na adres: anna.gizycka@rops.poznan.pl.  

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację prac konkursowych. 

9. Powstawanie muralu będzie dokumentowane fotograficznie i filmowo przez organizatora, a 

powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych laureata jak i organizatora 

Konkursu.  
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V. TEMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

1. Każdy projekt powinien zostać przesłany na adres mailowy anna.gizycka@rops.poznan.pl, w 

temacie wiadomości należy wpisać tytuł Konkursu – ZDROWIE TO SZTUKA. 

2. Prace można dostarczać od momentu ogłoszenia konkursu przez Organizatora do dnia  

29 maja 2022r. do godziny 20.00.  

3. Projekty zgłoszone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję 

Konkursową. 

 

VI. SPOSÓB OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Zgłoszone do Konkursu projekty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych, 

walorów artystycznych oraz zgodności z podjętą tematyką, przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Organizatora.  

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie. 

 

VII. WYNIKI KONKURSU ORAZ NAGRODY 

1. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu,  

2. Laureat zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie.  

3. Nagrodę w Konkursie stanowi: 

• realizacja warsztatów piosenkopisarskich dla dzieci i młodzieży dla maksymalnie 15 osób.  

-  dla Laureatów I miejsca w Konkursie 

Dla Laureatów oraz Wyróżnionych: 

• pokrycie kosztów 2 godzin konsultacji specjalisty z zakresu malowania murali z laureatem dot. 

projektu 

• realizacja muralu w tym: pokrycie kosztów prowadzącego warsztaty wspólnego malowania 

muralu z dziećmi i młodzieżą (dla maksymalnie 15 osób) oraz pokrycie kosztów niezbędnych 

materiałów. 

• dokumentacja filmowa z powstawania oraz produkcja kilkuminutowego klipu z podkładem 

muzycznym w postaci utworu wykonanego przez grupę dzieci i młodzieży uczestniczących w 

warsztatach piosenkopisarskich. Klip może zostać wykorzystywany do promocji 

instytucji/miasta/gminy w której powstał zwycięski projekt. 

 

VIII. HARMONOGRAM KONKURSU  

 

1. Ogłoszenie Konkursu przez Organizatora 

2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 29 maja 2022r. do godz. 20.00 

3. Ogłoszenie zwycięskiego projektu: do 01.06.2022r. 

4. Konsultacje ze specjalistą (2godziny) – do 05.06.2022r. 

5. Realizacja: 

I miejsce - zwycięski mural oraz warsztaty piosenkopisarskie: między 13-19.06.2022 r. 

I wyróżnienie – między 19-26.06.2022r.  

II wyróżnienie – między 19-25.09.2022r.  
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III wyróżnienie – między 09-16.10.2022r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie bez zmiany Regulaminu. 

 

IX. PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik Konkursu potwierdza prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie 

narusza ono praw osób trzecich. 

2. Laureat nie przekazuje Organizatorowi praw autorskich do projektu. 

3. Projekty nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny być wolne od 

wad prawnych.  

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.) dla potrzeb konkursu. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do Konkursu na projekt muralu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Przystąpienie do Konkursu na projekt muralu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

prezentację dzieła oraz publikację nagrodzonego projektu w mediach, wydawnictwach, 

portalach społecznościowych Organizatora Konkursu. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik. 

4. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa oraz Organizator 

Konkursu. 

5. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie 

internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.  

 

XII. UNIEWAŻNIENIE KONKUSU 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku: 

1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa. 

2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu. 

3. Niezadawalającego poziomu artystycznego prac konkursowych. 

4. Sytuacji niezależnych od Organizatora. 

 

XIII. KONTAKT 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Anna Giżycka, adres e-mail: 

anna.gizycka@rops.poznan.pl.  

 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 

dr Grzegorz Grygiel 
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