REGULAMIN KONKURSU

„KAWAŁEK LASU W MIEŚCIE”
NA PROJEKT GRAFICZNY MURALU Z MCHU
na ścianie Ośrodka Kultury w Brzeszczach
przy ul. Narutowicza 1

I. Organizator:
Organizatorem konkursu na projekt jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach
mieszczący się przy ulicy Narutowicza 1 w Brzeszczach (ORGANIZATOR).
II. Opis przedmiotu konkursu na projekt graﬁ czny muralu z mchu:
•

Cele konkursu na projekt muralu z mchu: wyłonienie najlepszego projektu
muralu -żywego obrazu ściennego, stworzenie skrawka lasu w mieście,
propagowanie ekologicznych rozwiązań w otaczającej nas przestrzeni.

•

Tematyka muralu jest dowolna, najlepiej jeśli będzie nawiązywać do ekologii,
działalności Ośrodka Kultury czy charakterystycznych dla Brzeszcz symboli bądź
wydarzeń.
UWAGA: w projekcie powinno być zawarte logo Ośrodka Kultury w Brzeszczach
(znaczek „ok” z motywami graﬁ cznymi otaczającymi go, bez nazwy instytucji) –
do pobrania jako załącznik konkursu

•

Wykonany projekt nie powinien zawierać drobnych bądź wielu szczegółów, ze
względu na technikę, jaką zostanie wykonany.

•

Mural nie powinien wyrażać treści politycznych, rasistowskich, szowinistycznych
ani nawołujących do nienawiści.

•

Lokalizacja muralu: wschodnia ściana Ośrodka Kultury przy ul. Narutowicza 1,
przy wyjściu na taras z biblioteki publicznej. Ściana nie musi być
zagospodarowana w całości, projekt może być wykonany na obszarze 2x4,8m.

III. Warunki uczestnictwa
•

Konkurs na projekt muralu z mchu ma charakter otwarty.

•

Uczestnikiem konkursu mogą zostać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie od
lat 13, za zgodą opiekuna.

•

Uczestnik konkursu na projekt jest zobowiązany do przedłożenia pracy
konkursowej w terminie do 31.05.2021r.

•

Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.

•

Zgłoszenie konkursu jest bezpłatne.

•

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

•

Projekty powinny być przedłożone w formie elektronicznej w pliku .pdf lub .jpg
w rozdzielczości 300dpi (wielkość A3), jako projekt graﬁ czny muralu.

•

Powstawanie muralu będzie dokumentowane fotograﬁ cznie przez organizatora,
a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych projektu.

•

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
konkursu na projekt muralu z mchu.

•

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez wybór jednej pracy.

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac
Projekty należy przesyłać na adres konkursy@ok.brzeszcze.pl w nieprzekraczalnym
terminie do 31.05.2021r.
V. Sposób oceniania prac konkursowych
•

Prace zgłoszone do konkursu zostaną poddane ocenie jury, złożonego
z
pracownika
Ośrodka
Kultury
oraz
reprezentanta
stowarzyszeń
proekologicznych z terenu gminy lub architekta krajobrazu.

•

Jury dokona oceny prac pod kątem artystycznym, oraz zgodności z tematyką
i wymogami konkursu.

•

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu jury nie przysługuje
odwołanie.

VI. Nagrody
Laureat konkursu otrzyma bon do sklepu z mul mediami.
VII. Wyniki konkursu
•

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie wwwok.brzeszcze.pl

•

Laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach oraz odbiorze
nagrody pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

VIII. Postanowienia końcowe
•

Przystąpienie do konkursu na projekt muralu z mchu jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.

•

Przystąpienie do konkursu na projekt muralu z mchu jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na publikację nagrodzonego projektu na stronie
www.ok.brzeszcze.pl oraz w mediach społecznościowych, m.in. w portalu
Facebook.

•

Organizator zastrzega
w regulaminie.

•

Organizator konkursu na projekt zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego
projektu, po konsultacji z autorem oraz projektantem krajobrazu, w celu
ostatecznego przystosowania go do realizacji.

•

Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie
uczestnik konkursu.

•

Zwycięski projekt muralu z mchu będzie wykonany przez pracowników OK oraz
wolontariuszy opiekujących się ogrodem społecznym na wschodniej ścianie
budynku Ośrodka Kultury przy ul. Narutowicza 1 w Brzeszczach.

•

Koszty realizacji projektu muralu z mchu pokrywa organizator.
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IX. Kontakt
Informacje związane z konkursem można uzyskać mailowo pod adresem:
magdalena.bucka@ok.brzeszcze.pl lub konkursy@ok.brzeszcze.pl
bądź pod numerem telefonu 32 211 14 90 wew. 29
Osoba do kontaktu -Magdalena Bucka.

