
 

  

REGULAMIN  
Konkursu „Świat oczami młodych” 

 
Suszec 2022 

 
 

Organizator:       Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
       43-267 Suszec 
       Tel. 32 212 44 91 
       e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl 
       www.kulturasuszec.pl 
 
Termin nadsyłania prac:     do 24.06.2022 r. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu:     do 30.06.2022 r.  
 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na projekt 
muralu. Konkurs odbywa się w nawiązaniu do ogłoszonego przez Bank Ochrony Środowiska konkursu 
grantowego „Świat oczami młodych”.  

 
Tematyka: 

 
Tematyką konkursu jest różnorodność biologiczna, nawiązująca do lokalnego dziedzictwa 

kulturowego lub przyrodniczego. 
Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej z 5 czerwca 1992 r., oznacza ona 

„zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących, między innymi, z ekosystemów 
lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one 
częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami. 
W wyniku zmian klimatu, katastrof naturalnych czy działalności człowieka ulega ona ciągłym 
zmianom, a w ostatnich lata maleje. Obecnie stoimy przed zagrożeniem utraty bioróżnorodności. 
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) podaje, że szacunkowo nawet 25% gatunków 
zwierząt i 58% gatunków drzew występujących w Europie jest zagrożonych wyginięciem, a jedną  
z głównych przyczyn są zmiany klimatu wynikające z działalności człowieka. Utrata różnorodności 
biologicznej jest niezmiernie ważna dla życia i zdrowia ludzi – bez niej nie jest możliwa produkcja 
żywności, utrzymanie czystości wód i powietrza oraz żyzności gleb.” 
 

Suszec, miejscowość z której pochodzimy, kojarzona była z nieczynną już kopalnią węgla 
kamiennego. Wśród naszych mieszkańców wciąż konieczna jest edukacja ekologiczna, która 
uświadomi ich o wartości zasobów naturalnych tego regionu.  
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Wybrane trzy projekty będą zaprezentowane w wniosku projektowym z możliwością 

realizacji jednego z nich, w przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Suszcu. W przypadku braku dotacji projekt muralu może zostać zrealizowany w późniejszym 
terminie. 

 
Warunki uczestnictwa: 

 
Konkurs plastyczny „Świat oczami młodych” skierowany jest do młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych, zwłaszcza o profilu artystycznym oraz do studentów uczelni wyższych.  
W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne – prace wykonane w grupach nie będą 

oceniane. 
 
Bierzemy pod uwagę projekty, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały 

żadnego innego konkursu plastycznego. 
Projekt należy przygotować w oparciu o rzeczywisty wymiar frontowej ściany budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, mieszczącego się przy ul. Ogrodowej 22 w Suszcu. Ściana ta 
mierzy 7,96 m wysokości oraz 3,64 m szerokości. 

 Pracę można wykonać w dowolnej płaskiej technice plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika), 
a także z wykorzystaniem grafiki komputerowej. Projekt wykonany tradycyjnie należy przygotować 
w formacie papieru A3, z zachowaniem proporcji ściany (zgodnie z szablonem stanowiącym załącznik 
nr 4). Z kolei grafikę komputerową należy przesłać w formacie PNG lub JPG o wymiarze dłuższego 
boku 2500-3500 pikseli. 
 

Na projekcie nie mogą znajdować się znaki towarowe oraz logotypy.  
 
Każdy projekt musi dodatkowo zawierać zeskanowany i podpisany formularz zgłoszeniowy 

oraz zgody autora/autorki lub opiekunów prawnych dotyczące praw autorskich i publikacji projektów 
murali (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3).  

 
Prace konkursowe wraz z załącznikami, należy dostarczyć do Organizatora lub wysłać drogą 

elektroniczną na adres konkursy@kulturasuszec.pl. 
 

 Zgłoszenia konkursowe nie podlegają zwrotowi, zaś te niespełniające wymagań 
przewidzianych w Regulaminie nie będą podlegać ocenie. 

 
Cele konkursu: 

• przygotowanie projektu muralu na ścianę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu; 
• dopasowanie projektu do zastanego otoczenia budynku; 
• propagowanie wartości ekologicznych; 
• wzmocnienie znaczenia różnorodności biologicznej; 
• wyrażenie znaczenia zagrożeń środowiska poprzez środki artystyczne; 
• nawiązanie do dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego regionu. 



 

  

Kryteria oceniania: 
• pomysłowość i oryginalność koncepcji; 
• zgodność pomysłu z tematyką konkursową; 
• dopasowanie projektu muralu do ściany oraz otoczenia GOK; 
• walory ekologiczne, edukacyjne lub mające bezpośredni wpływ na bioróżnorodność; 
• estetyka wykonania i prezentacji projektu 

 
Komisja będzie się składała z artystów plastyków oraz architekta. Decyzja komisji jest 

nieodwołalna i ostateczna. Organizatorowi przysługuje prawo do innego podziału nagród  
lub nierozstrzygnięcia konkursu.  

 
Nagrody:  

Zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne: 
I miejsce: 500 zł 
II miejsce: 300 zł 
III miejsce: 200 zł  
 

Dodatkowo w przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Suszcu, projekt któregoś laureata, zostanie wykonany w formie muralu wraz z umieszczeniem 
nazwiska autora. 
 
Prawa autorskie: 

1. Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, 
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania  
i rozporządzania projektem muralu zgłoszonym do konkursu przez autora (dalej jako „utwór”) 
obejmujące następujące pola eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Z chwilą otrzymania przez Organizatora zgłoszeń konkursowych, Organizator uzyskuje prawo 
do umieszczania tych zgłoszeń na stronie konkursu. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie nieodpłatnych 
przeróbek i adaptacji utworu. 

4. Autor lub autorzy projektów murali zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw 
osobistych do utworu w zakresie: 

a. nienaruszalności treści i formy; 
b. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności; 
c. nadzoru nad sposobem korzystania. 

5. Autor wyraża zgodę na wykorzystywanie utworu i wykonywanie przez Organizatora 



 

  

zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 3 na polach eksploatacji określonych 
w pkt. 1. powyżej. 

6. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zgłoszenia konkursowe, które: 
a. naruszają prawo obowiązujące w Polsce, 
b. naruszają prawa i uczucia osób trzecich, w szczególności majątkowe prawa autorskie 
c. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie 

(np. grafiki zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do 
nienawiści i przemocy), 

d. zawierają wizerunki obiektów, z których korzystanie w celach komercyjnych wymaga 
uzyskania dodatkowych zgód i zezwoleń, 

e. zawierają znaki towarowe lub inne elementy własności przemysłowej zastrzeżonej  
na rzecz osób trzecich, 

f. zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy), 
g. zostały zrealizowane przy udziale członków komisji konkursowej; 
h. są reklamą lub antyreklamą produktów lub marek, 
i. nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań 

artystycznych, 
j. naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Świat oczami młodych 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
KONKURS „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH” 

 
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami i nie przyklejać formularza zgłoszeniowego bezpośrednio do pracy. 
 
Imię autora:                     

Nazwisko autora:                     

Wiek:  

Adres zamieszkania:  

Telefon:  

Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna: 

 

Nazwa szkoły/placówki:   

Adres e-mail:  

Tytuł projektu:  

 
Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego, mojego dziecka w materiałach promocyjnych  
i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. 
 
Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, 
w celu przesyłania mi informacji o działalności i ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. 
 
 

    .......................................................................................... 
(miejscowość, data, podpis pełnoletniego uczestnika/ 
rodzica/prawnego opiekuna) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że: 

· Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22. 
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt listowny na adres administratora lub e-mail: iodo@kulturasuszec.pl. 
- Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie. 
- Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 
- Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów 
archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 
- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie organizacji konkursu, jak 
 i dokonywania rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze. 
- Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu. Konsekwencją niepodania danych 
będzie brak możliwości powiadomienia laureatów oraz przyznania nagród. 
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