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1. Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest Zespół Szkół 

Technicznych im prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim 
reprezentowany przez Dyrektora 
Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest krzewienie patriotyzmu i podtrzymywanie tożsamości narodowej 
w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 

 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu wielkoformatowego malowidła 

ściennego, tak zwanego muralu, który ma powstać na jednym z kompleksu budynków 
Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolski
XX w., wcześniej mieszczącym Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych) znajdującym się 
przy ulicy 3 Maja 9 (wymiar ściany to ok. 7 x 6 metrów,
elewacyjnym). Tematyka muralu powinna być inspirowana lokalnymi postaciami 
uczestniczącymi w wojnie polsko

 

 
1. Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty.
2. Uczestnikami konkursu mogą b

autorskie. 
3. W przypadku zespołów autorskich, warunkiem uczestnictwa jest wskazanie 

reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w jego imieniu oraz pełniej 
listy członków grupy. 

4. Uczestnik może zgłosić d
5. Poszczególni członkowie zespołów autorskich nie mogą brać udziału w konkursie 

jako indywidualni uczestnicy.
6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia, wraz z projektem konkursowym, 

swojego portfolio, 
wielkoformatowych malowideł ściennych.

7. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza prawa autorskie do 
nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. 
Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, 
wynikające z wykorzystania ich materiałów jako własnych.

8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z obowiązkiem wykonania projektu.
9. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji 

ich najbliższych rodzin.
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§ 1 
Organizator, idea 

Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest Zespół Szkół 
im prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim 

przez Dyrektora Panią Sabinę Kolbusz, zwanego dalej 

Celem konkursu jest krzewienie patriotyzmu i podtrzymywanie tożsamości narodowej 
w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

§ 2 
Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu wielkoformatowego malowidła 
ściennego, tak zwanego muralu, który ma powstać na jednym z kompleksu budynków 
Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim (powstałym w latach 20

czącym Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych) znajdującym się 
(wymiar ściany to ok. 7 x 6 metrów, 50 m2

elewacyjnym). Tematyka muralu powinna być inspirowana lokalnymi postaciami 
uczestniczącymi w wojnie polsko-bolszewickiej.  

§ 3 
Warunki uczestnictwa 

Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty. 
Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także zespoły 

W przypadku zespołów autorskich, warunkiem uczestnictwa jest wskazanie 
reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w jego imieniu oraz pełniej 

 
Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy projekty. 
Poszczególni członkowie zespołów autorskich nie mogą brać udziału w konkursie 
jako indywidualni uczestnicy. 
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia, wraz z projektem konkursowym, 

 zawierającego fotografie dotychczasowych realizacji 
wielkoformatowych malowideł ściennych. 
Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza prawa autorskie do 
nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, 
wykorzystania ich materiałów jako własnych. 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z obowiązkiem wykonania projektu.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej oraz członkowie 
ich najbliższych rodzin. 

 
§ 4 

  

ata 2017-2022  

Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest Zespół Szkół 
im prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim 

Sabinę Kolbusz, zwanego dalej 

Celem konkursu jest krzewienie patriotyzmu i podtrzymywanie tożsamości narodowej  
w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu wielkoformatowego malowidła 
ściennego, tak zwanego muralu, który ma powstać na jednym z kompleksu budynków 

(powstałym w latach 20-tych  
czącym Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych) znajdującym się 

2, pokryta tynkiem 
elewacyjnym). Tematyka muralu powinna być inspirowana lokalnymi postaciami 

yć pełnoletnie osoby fizyczne, a także zespoły 

W przypadku zespołów autorskich, warunkiem uczestnictwa jest wskazanie 
reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w jego imieniu oraz pełniej 

Poszczególni członkowie zespołów autorskich nie mogą brać udziału w konkursie 

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia, wraz z projektem konkursowym, 
zawierającego fotografie dotychczasowych realizacji 

Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza prawa autorskie do 
nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z obowiązkiem wykonania projektu. 
konkursowej oraz członkowie 
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Wymagania, jakie powinien spełniać projekt
 

1. Projekt muralu powinien być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu 
i dostosowany do jego tematyki.

2. Projekt powinien umożliwiać wykonanie 
bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych, trwałych farb elewacyjnych.

3. Projekt powinien precyzyjnie określać kolorystykę, technikę wykonania oraz 
materiały (rodzaj i ilość), niezbędne do jego wykonania.

4. Projekt musi uwzględniać obrys ściany przeznaczonej na realizację muralu, który 
przedstawia fotografia poglądowa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

5. Mural powinien uwzględniać założenia merytoryczne konkursu, tj. odnosić się do 
takich wartości jak niepodległość, patriotyzm, tożsamości narodowa i tradycja, 
przedstawiać postacie lokalnych uczestników wojny polsko

 

 
1. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) projekt w postaci pliku, zapisanego w formacie jpg,
2) uzupełniony i podpisa

niniejszego regulaminu),
3) kosztorys wykonania projektu z uwzględnieniem kosztów przygotowania 

powierzchni i przeniesienia projektu na ścianę 
farb, wynajmu sprzętu, pracy.

2. Zgłoszenie należy przesłać pod adres mailowy:
w tytule wiadomości wpisując „Konkurs na projekt i realizację muralu o tematyce
lokalni bohaterowie wojny polsko

3. Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy projekty.
4. Każdy projekt należy wysłać jako osobne zgłoszenie.

 

 
1. Projekty oraz załączniki wskazane w 

w nieprzekraczalnym terminie
adres mailowy sekretariat@zstsedziszow.edu.pl

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do
3. O wynikach konkursu każdy z 

elektroniczną. 
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
5. Projekt zostanie zrealizowany 
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Wymagania, jakie powinien spełniać projekt 

Projekt muralu powinien być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu 
i dostosowany do jego tematyki. 
Projekt powinien umożliwiać wykonanie muralu w sposób trwały, np. produktami na 
bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych, trwałych farb elewacyjnych.
Projekt powinien precyzyjnie określać kolorystykę, technikę wykonania oraz 
materiały (rodzaj i ilość), niezbędne do jego wykonania. 

ekt musi uwzględniać obrys ściany przeznaczonej na realizację muralu, który 
przedstawia fotografia poglądowa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego 

Mural powinien uwzględniać założenia merytoryczne konkursu, tj. odnosić się do 
i jak niepodległość, patriotyzm, tożsamości narodowa i tradycja, 

przedstawiać postacie lokalnych uczestników wojny polsko-bolszewickiej.

§ 5 
Zgłoszenia 

Zgłoszenie powinno zawierać: 
projekt w postaci pliku, zapisanego w formacie jpg, 
uzupełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia (załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu), 
kosztorys wykonania projektu z uwzględnieniem kosztów przygotowania 
powierzchni i przeniesienia projektu na ścianę – materiałów budowlanyc
farb, wynajmu sprzętu, pracy. 

należy przesłać pod adres mailowy:. sekretariat@zstsedziszow.edu.pl
tytule wiadomości wpisując „Konkurs na projekt i realizację muralu o tematyce

lokalni bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej”. 
Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy projekty. 
Każdy projekt należy wysłać jako osobne zgłoszenie. 

§ 6 
Harmonogram konkursu 

Projekty oraz załączniki wskazane w § 5. niniejszego regulaminu, należy dostarczyć 
w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2020 r. roku, drogą elektroniczną pod 

sekretariat@zstsedziszow.edu.pl 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 25 września 2020 r.
O wynikach konkursu każdy z uczestników zostanie poinformowany drogą 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. 
zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 

 
 

  

ata 2017-2022  

Projekt muralu powinien być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu  

muralu w sposób trwały, np. produktami na 
bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych, trwałych farb elewacyjnych. 
Projekt powinien precyzyjnie określać kolorystykę, technikę wykonania oraz 

ekt musi uwzględniać obrys ściany przeznaczonej na realizację muralu, który 
przedstawia fotografia poglądowa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego 

Mural powinien uwzględniać założenia merytoryczne konkursu, tj. odnosić się do 
i jak niepodległość, patriotyzm, tożsamości narodowa i tradycja, 

bolszewickiej. 

ny skan formularza zgłoszenia (załącznik nr 2 do 

kosztorys wykonania projektu z uwzględnieniem kosztów przygotowania 
materiałów budowlanych, 

sekretariat@zstsedziszow.edu.pl 
tytule wiadomości wpisując „Konkurs na projekt i realizację muralu o tematyce 

niniejszego regulaminu, należy dostarczyć  
roku, drogą elektroniczną pod 

2020 r. 
uczestników zostanie poinformowany drogą 

12 października 2020 r. 
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Sposób oceniania prac konkursowych
 

1. Projekty ocenia komisja konkursowa, powołana przez Organizatora.
2. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac pod względem wartości 

artystycznych, zgodności z tematyką konkursu, wykorzystania przestrzeni, 
kompozycji, możliwości realizacji (także finansowych).

 

Obowiązki i wynagrodzenia laureata konkursu
 

1. Nagrodą główną w konkursie jest możliwość odpłatnej realizacji projektu na ww. 
ścianie. 

2. Realizacja muralu na podstawie zwycięskiego projektu będzie przedmiotem osobnej 
umowy. 

3. Wykonawcą może być sam autor pro
organizatora. 

4. W przypadku jeśli wykonawcą muralu będzie podmiot zewnętrzny autor zwycięskiego 
projektu będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją projektu.

5. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego mieś
nagrody. 

6. Autora zwycięskiego projektu zobowiązuje się do obecności w miejscu przenoszenia 
projektu na ścianę. Za wykonywanie tej czynności autorowi nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie.

7. Organizator pokrywa koszty materiałów i 
oraz wynagrodzenie za jego realizację w wys

 

Sposób podania wyników do publicznej wiadomości
 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: 
http://zst.avx.pl/wp/ . 

2. Każdy uczestnik otrzyma informację o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

 

 
1. Każdy uczestnik, zgłaszając projekt do konkursu, potwierdza, że:

1) jest autorem projektu 
2) projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich lub dóbr osobistych osób 

trzecich, 
3) projekt, zgłoszony przez uczestnika do konkursu, sta

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewny
przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego projektu,

4) projekt nie posiada wad prawnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie ewentualne 
roszczenia osób trzecich, związane z uchybieniami finansowo
dotyczącymi zgłoszonego projektu.
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§ 7 
Sposób oceniania prac konkursowych 

ocenia komisja konkursowa, powołana przez Organizatora.
Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac pod względem wartości 
artystycznych, zgodności z tematyką konkursu, wykorzystania przestrzeni, 
kompozycji, możliwości realizacji (także finansowych). 

§ 8 
Obowiązki i wynagrodzenia laureata konkursu 

Nagrodą główną w konkursie jest możliwość odpłatnej realizacji projektu na ww. 

Realizacja muralu na podstawie zwycięskiego projektu będzie przedmiotem osobnej 

Wykonawcą może być sam autor projektu lub inny podmiot, zaakceptowany przez 

W przypadku jeśli wykonawcą muralu będzie podmiot zewnętrzny autor zwycięskiego 
projektu będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją projektu. 
Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego mieścić się w ramach uzyskanej 

Autora zwycięskiego projektu zobowiązuje się do obecności w miejscu przenoszenia 
projektu na ścianę. Za wykonywanie tej czynności autorowi nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie. 
Organizator pokrywa koszty materiałów i sprzętu, niezbędnych do wykonania muralu 
oraz wynagrodzenie za jego realizację w wysokości maksymalnej do 15

§ 9 
Sposób podania wyników do publicznej wiadomości

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: 

Każdy uczestnik otrzyma informację o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

§ 10 
Prawa autorskie 

Każdy uczestnik, zgłaszając projekt do konkursu, potwierdza, że: 
jest autorem projektu zgłoszonego do konkursu, 
projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich lub dóbr osobistych osób 

projekt, zgłoszony przez uczestnika do konkursu, stanowi utwór w rozumieniu 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewny

przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego projektu, 
projekt nie posiada wad prawnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie ewentualne 
roszczenia osób trzecich, związane z uchybieniami finansowo
dotyczącymi zgłoszonego projektu. 

  

ata 2017-2022  

ocenia komisja konkursowa, powołana przez Organizatora. 
Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac pod względem wartości 
artystycznych, zgodności z tematyką konkursu, wykorzystania przestrzeni, 

 

Nagrodą główną w konkursie jest możliwość odpłatnej realizacji projektu na ww. 

Realizacja muralu na podstawie zwycięskiego projektu będzie przedmiotem osobnej 

jektu lub inny podmiot, zaakceptowany przez 

W przypadku jeśli wykonawcą muralu będzie podmiot zewnętrzny autor zwycięskiego 
 

cić się w ramach uzyskanej 

Autora zwycięskiego projektu zobowiązuje się do obecności w miejscu przenoszenia 
projektu na ścianę. Za wykonywanie tej czynności autorowi nie przysługuje 

sprzętu, niezbędnych do wykonania muralu 
okości maksymalnej do 15 000 zł. 

Sposób podania wyników do publicznej wiadomości 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: 

Każdy uczestnik otrzyma informację o wynikach konkursu drogą elektroniczną. 

projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich lub dóbr osobistych osób 

nowi utwór w rozumieniu 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

projekt nie posiada wad prawnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie ewentualne 
roszczenia osób trzecich, związane z uchybieniami finansowo-prawnymi, 
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2. Przystępując do konkursu, uczestnik zezwala organizatorowi na upublicznienie 
nadesłanego projektu oraz imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej 
Organizatora, pod adresem
(stronach internetowych,
własnych materiałach promocyjnych Organizatora.

3. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że w przypadku zwycięstwa 
w konkursie (w ramach nagrody, która będzie równocześnie stanowiła 
wynagrodzenie), przeniesie na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia 
wszelkie autorskie prawa majątkowe do projektu na wskazanych polach eksploatacji 
oraz prawo własności egzemplarza projektu na podstawie osobnej umowy, zawartej 
między organizatorem a
projektu nastąpi na wszystkich polach eksploatacji,
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach eksploatacji:
1) wytwarzanie, utrwalanie i zwiel

technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, w szczególności jego zwielokrotnianie poprzez dokonywanie 
zapisów na płytach CD, DVD, kasetach wideo, plikach mp3, 
właściwych, 

2) publiczne wykonywanie, wystawianie i wyświetlanie Projektu na wszelkich 
imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Projektu w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu u czasie przez siebie 
wybranym, w szczególności na wystawach, za pomocą wizji przewodowej, 
bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity,

3) wydawanie i rozpowszechnianie projektu, w tym jako materiałów reklamowych
i informacyjnych, 

4) wprowadzenie projektu do pamięci komputera i umie
 w sieciach wewnętrznych,

5) odtwarzanie i reemitowanie projektu, w tym we wszelkich materiałach 
promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach 
drukowanych, na 
stronach internetowych, broszurach, biuletyna
i narzędziach, służących promocji,

6) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu 
techniką egzemplarzy Projektu, wykonywanie miniatur,

7) w zakresie obrotu oryginałem 
wydzierżawienie lub wynajmowanie projektu lub jego kopii,

8) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż omówione 
wystawienie, eksponowanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i czasi

9) wykorzystywanie Projektu w celach reklamowych, promocyjnych, 
marketingowych, w szczególności w celach promowania działalności organizatora,

10)  utrwalanie i zwielokrotnianie 
urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych,

11)  zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie Projektu w pamięci 
komputera, 

  

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. 

Przystępując do konkursu, uczestnik zezwala organizatorowi na upublicznienie 
nadesłanego projektu oraz imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej 
Organizatora, pod adresem http://zst.avx.pl/wp/ , a także w mediach publicznych 

wych, serwisach społecznościowych, prasie, telewizji) oraz we 
własnych materiałach promocyjnych Organizatora. 
Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że w przypadku zwycięstwa 
w konkursie (w ramach nagrody, która będzie równocześnie stanowiła 
wynagrodzenie), przeniesie na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia 
wszelkie autorskie prawa majątkowe do projektu na wskazanych polach eksploatacji 
oraz prawo własności egzemplarza projektu na podstawie osobnej umowy, zawartej 
między organizatorem a uczestnikiem. Przeniesienie praw autorskich do zwycięskiego 
projektu nastąpi na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych art. 50 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach eksploatacji:

wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy projektu wszelkimi 
technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, w szczególności jego zwielokrotnianie poprzez dokonywanie 
zapisów na płytach CD, DVD, kasetach wideo, plikach mp3, 

publiczne wykonywanie, wystawianie i wyświetlanie Projektu na wszelkich 
imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Projektu w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu u czasie przez siebie 

w szczególności na wystawach, za pomocą wizji przewodowej, 
bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity, 

3) wydawanie i rozpowszechnianie projektu, w tym jako materiałów reklamowych

wprowadzenie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w Internecie oraz
w sieciach wewnętrznych, 
odtwarzanie i reemitowanie projektu, w tym we wszelkich materiałach 
promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach 

stronach internetowych, broszurach, biuletynach, plakatach oraz innych kanałach 
i narzędziach, służących promocji, 
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu – wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy Projektu, wykonywanie miniatur, 
w zakresie obrotu oryginałem – wprowadzenie do obrotu, uży
wydzierżawienie lub wynajmowanie projektu lub jego kopii, 
w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż omówione 
wystawienie, eksponowanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
wykorzystywanie Projektu w celach reklamowych, promocyjnych, 
marketingowych, w szczególności w celach promowania działalności organizatora,
utrwalanie i zwielokrotnianie – reprodukcja projektu poprzez wydruk, za pomocą 

reprograficznych oraz technik cyfrowych, 
zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie Projektu w pamięci 

  

ata 2017-2022  

Przystępując do konkursu, uczestnik zezwala organizatorowi na upublicznienie 
nadesłanego projektu oraz imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej 

, a także w mediach publicznych 
serwisach społecznościowych, prasie, telewizji) oraz we 

Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że w przypadku zwycięstwa  
w konkursie (w ramach nagrody, która będzie równocześnie stanowiła 
wynagrodzenie), przeniesie na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia 
wszelkie autorskie prawa majątkowe do projektu na wskazanych polach eksploatacji 
oraz prawo własności egzemplarza projektu na podstawie osobnej umowy, zawartej 

uczestnikiem. Przeniesienie praw autorskich do zwycięskiego 
wymienionych art. 50 ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na następujących polach eksploatacji: 
okrotnianie egzemplarzy projektu wszelkimi 

technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, w szczególności jego zwielokrotnianie poprzez dokonywanie 
zapisów na płytach CD, DVD, kasetach wideo, plikach mp3, mp4 i innych 

publiczne wykonywanie, wystawianie i wyświetlanie Projektu na wszelkich 
imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Projektu w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu u czasie przez siebie 

w szczególności na wystawach, za pomocą wizji przewodowej, 

3) wydawanie i rozpowszechnianie projektu, w tym jako materiałów reklamowych 

szczenie w Internecie oraz 

odtwarzanie i reemitowanie projektu, w tym we wszelkich materiałach 
promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach 

ch, plakatach oraz innych kanałach  

wytwarzanie określoną 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie, 

w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż omówione – publiczne 
wystawienie, eksponowanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

e przez siebie wybranym, 
wykorzystywanie Projektu w celach reklamowych, promocyjnych, 
marketingowych, w szczególności w celach promowania działalności organizatora, 

reprodukcja projektu poprzez wydruk, za pomocą 

zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie Projektu w pamięci 
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12)  wprowadzenie projektu do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, 
w celu udostępnienia projektu w takich sieciach, 
komukolwiek dostęp do niego w dowolnym miejscu i czasie,

13)  udostępnianie projektu, w szczególności jego wystawianie i publiczne 
udostępnianie w środkach masowego przekazu,

14) wprowadzenie oryginału lub kopii projektu do obrotu gospodarcz
4. Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu, uczestnik przeniesie 

na rzecz organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do opracowań projektu oraz prawo do zezwalania na
Projektu, w przypadku gdy przepis prawa wymaga osobnej zgody na tworzenie 
opracowań projektu.  

5. Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu, uczestnik zezwoli
organizatorowi, bez ograniczenia czasowego, t
dokonywanie opracowań, modyfikacji, adaptacji i innych zmia
rozporządzanie i korzystanie z wyżej wymienionych opracowań projektu na 
wszystkich polach eksploatacji, określonych powyżej i przenosi na jego rzecz 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie
opracowań projektu w przypadku, gdy przepis prawa wymaga osobnej zgody na 
tworzenie opracowań projektu.

6. Nabycie praw autorskich do projektu nastąpi bez ogranicze
i terytorialnego i co do ilości wykorzyst
do Projektu nastąpi z chwilą podpisania umowy o przeniesienie praw autorskich 
pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 

Przetwarzanie danych osobowych
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest 
2.  Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w konkursie na projekt 

muralu oraz promocja działalności Organizatora. 
3. Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji u

danych osobowych. 
4.  Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane 
w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie 
czynności. 

5. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnik
osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją 
Konkursu oraz promocją

6. Uczestnikowi  przysługuje prawo dostępu,
przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwy na dalsze ich przetwarzanie. 
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony 
Danych e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl

7. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe 
to konieczne w związku
Organizatora na jego 
adresem: https://www.facebook.com/zst.sedziszow/

  

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017
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wprowadzenie projektu do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, 
w celu udostępnienia projektu w takich sieciach, w sposób umożliwiający 
komukolwiek dostęp do niego w dowolnym miejscu i czasie, 
udostępnianie projektu, w szczególności jego wystawianie i publiczne 
udostępnianie w środkach masowego przekazu, 
wprowadzenie oryginału lub kopii projektu do obrotu gospodarcz

Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu, uczestnik przeniesie 
na rzecz organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do opracowań projektu oraz prawo do zezwalania na tworzenie opracowań 

w przypadku gdy przepis prawa wymaga osobnej zgody na tworzenie 

Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu, uczestnik zezwoli
organizatorowi, bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, na 

ie opracowań, modyfikacji, adaptacji i innych zmia
i korzystanie z wyżej wymienionych opracowań projektu na 

wszystkich polach eksploatacji, określonych powyżej i przenosi na jego rzecz 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opisanych 
opracowań projektu w przypadku, gdy przepis prawa wymaga osobnej zgody na 
tworzenie opracowań projektu. 
Nabycie praw autorskich do projektu nastąpi bez ogranicze

i co do ilości wykorzystania, przy czym przeniesienie praw autorskich 
z chwilą podpisania umowy o przeniesienie praw autorskich 

pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 

§ 11 
Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w konkursie na projekt 

a działalności Organizatora.  
Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji u

udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na 
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane 
w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych 

Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika. Organizator przewiduje przetwarzać dane 
osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją 
Konkursu oraz promocją działalności Organizatora.  

owi  przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia  przetwarzan
przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwy na dalsze ich przetwarzanie. 
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony 

kancelaria@adwokatcurzytek.pl 
Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie 
to konieczne w związku z prezentowaniem prac Konkursowych oraz 

ganizatora na jego stronie internetowej: http://zst.avx.pl/wp/ 
https://www.facebook.com/zst.sedziszow/ W  związku  z  transferem danych 

  

ata 2017-2022  

wprowadzenie projektu do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu,  
w sposób umożliwiający 

udostępnianie projektu, w szczególności jego wystawianie i publiczne 

wprowadzenie oryginału lub kopii projektu do obrotu gospodarczego. 
Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu, uczestnik przeniesie 
na rzecz organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

tworzenie opracowań 
w przypadku gdy przepis prawa wymaga osobnej zgody na tworzenie 

Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do projektu, uczestnik zezwoli 
erytorialnego i ilościowego, na 

ie opracowań, modyfikacji, adaptacji i innych zmian projektu oraz 
i korzystanie z wyżej wymienionych opracowań projektu na 

wszystkich polach eksploatacji, określonych powyżej i przenosi na jego rzecz 
zależnych praw autorskich do opisanych 

opracowań projektu w przypadku, gdy przepis prawa wymaga osobnej zgody na 

Nabycie praw autorskich do projektu nastąpi bez ograniczenia czasowego  
ania, przy czym przeniesienie praw autorskich 

z chwilą podpisania umowy o przeniesienie praw autorskich 

Organizator. 
Celem przetwarzania danych jest możliwość wzięcia udziału w konkursie na projekt 

Organizator pozyska od Uczestników tylko niezbędny do realizacji usługi zakres 

udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na 
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane  

niezbędnym do tych 

a. Organizator przewiduje przetwarzać dane 
osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją 

ograniczenia  przetwarzania, 
przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwy na dalsze ich przetwarzanie. 
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony 

Uczestników tak długo, jak będzie 
z prezentowaniem prac Konkursowych oraz promocją 

 i Facebooku pod 
W  związku  z  transferem danych 
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do serwisu Facebook oraz Google Usługodawca informuje, że spółki przystąpiły do 
programu Tarcza Prywatności UE
programu oznacza przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO

 
1. Poprzez zgłoszenie projektu uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem 

i bez zastrzeżeń go akceptuje.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu projektów, które nie 

spełniają wymogów postawionych w 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego Projektu, jedynie po 

konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania 
ścianę. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienie konkursu w sytuacji, gdy:

1)  nie wpłynie żadne zgłoszenie,
2)  żaden z dostarczonych projektów nie 
3)  poziom artystyczny projektów będzie niezadowalający,
4)  w sytuacjach niezależnych od organizatora.

6. Koszty przygotowania oraz złożenia projektu ponosi wyłącznie uczestnik.
7. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przek

do projektu na wszelkich znanych polach eksploatacji.
8. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a organizatorem będą rozstrzygane przez sąd

powszechny właściwy 
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do serwisu Facebook oraz Google Usługodawca informuje, że spółki przystąpiły do 
programu Tarcza Prywatności UE-USA, co zgodnie z przyjętymi postanowieniami 
programu oznacza przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 

Poprzez zgłoszenie projektu uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem 
i bez zastrzeżeń go akceptuje. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu projektów, które nie 
spełniają wymogów postawionych w § 4. 
Organizator zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego Projektu, jedynie po 
konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do przeniesienia na 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienie konkursu w sytuacji, gdy:

nie wpłynie żadne zgłoszenie, 
żaden z dostarczonych projektów nie spełni warunków regulaminu,
poziom artystyczny projektów będzie niezadowalający, 
w sytuacjach niezależnych od organizatora. 

Koszty przygotowania oraz złożenia projektu ponosi wyłącznie uczestnik.
Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich 
do projektu na wszelkich znanych polach eksploatacji. 
Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a organizatorem będą rozstrzygane przez sąd

 dla siedziby organizatora. 

  

ata 2017-2022  

do serwisu Facebook oraz Google Usługodawca informuje, że spółki przystąpiły do 
USA, co zgodnie z przyjętymi postanowieniami 

programu oznacza przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO. 

Poprzez zgłoszenie projektu uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem  

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu projektów, które nie 

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego Projektu, jedynie po 
go do przeniesienia na 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienie konkursu w sytuacji, gdy: 

spełni warunków regulaminu, 

Koszty przygotowania oraz złożenia projektu ponosi wyłącznie uczestnik. 
azanie praw autorskich 

Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a organizatorem będą rozstrzygane przez sąd 
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Załącznik nr 1. 
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do konkursu na projekt muralu o tematyce patriotycznej 
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Tytuł projektu 
 
 
 
Dane uczestnika konkursu: 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………....…
Imię i nazwisko współautora/współautorów
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail 
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do konkursu na projekt muralu o tematyce patriotycznej 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………....… 
Imię i nazwisko współautora/współautorów 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………

Data i podpis autora/reprezentanta zespołu
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do konkursu na projekt muralu o tematyce patriotycznej  

………………………………………………………… 
 

Data i podpis autora/reprezentanta zespołu 


