
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MURALU  
 
I. Organizator i przedmiot konkursu  
1. Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej”, zwany dalej ODA „Firlej” lub 
Organizatorem, ogłasza konkurs na wykonanie projektu muralu w ramach 
wydarzenia „Dźwięki natury, kolory architektury. Eko mural dla Firleja” realizowanego 
przy dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom 
Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.  
Tematyka muralu ma być wynikiem inspiracji dźwiękami natury i próbą przełożenia 
ich na język malarstwa. Mural zostanie wykonany na elewacji budynku przy ulicy 
Grabiszyńskiej 56 we Wrocławiu, tj. siedziby organizatora.  
2. Projekt konkursowy może być złożony zarówno w formie rysunku/szkicu, jak i 
tekstu opisującego koncepcję malowidła.  
3. Projekt muralu należy dostarczyć w formie pliku określonego w pkt. IV Regulaminu 
na adres mailowy: firlejwkontakcie@gmail.com  
4. Fotografię powierzchni przeznaczonej do malowania zawiera załącznik nr 1 do 
Regulaminu.  
 
II. Uczestnicy konkursu  
1. Konkurs na projekt muralu skierowany jest do osób w wieku 14-20 lat. Artystyczne 
osiągnięcia oraz doświadczenie w realizacji podobnych działań nie są wymagane.  
2. W przypadku zgłoszenia pracy konkursowej przez osoby spoza wskazanego w 
pkt. II 1. przedziału wiekowego – o ile różnica wieku nie przekracza 12 miesięcy od 
daty urodzenia – organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia indywidualnej 
decyzji o zakwalifikowaniu zgłoszonej pracy w konkursie.  
3. Projekty należy zgłaszać indywidualnie, według wymogów określonych w pkt IV 
Regulaminu.  
4. Konkurs ma charakter jednoetapowy, lokalny (Wrocław).  
5. Zgłoszenie projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami.  
 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie  
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z 
wymaganiami określonymi w pkt. IV niniejszego Regulaminu.  
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 
konkursu. 3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z deklaracją 
dyspozycyjności w dniach 17, 18, 19 września, w godzinach 10:30-15:30.  
 
IV. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt  
1. Praca konkursowa powinna być zapisana w pliku o rozmiarze umożliwiającym 
wysłanie jej drogą elektroniczną za pośrednictwem maila lub strony WeTransfer.  
2. Plik z projektem muralu (zarówno wizualnym, jak opisowym) należy zapisać w 
formacie PDF, png lub jpg. Do projektu wizualnego należy dołączyć krótki opis 
tekstowy.  
3. Na konkurs można nadesłać łącznie do 3 prac.  



 
 

V. Sposób i termin składania prac konkursowych  
1. Prace konkursowe należy wysłać za pomocą maila lub strony WeTransfer na 
adres mailowy: firlejwkontakcie@gmail.com, wpisując w temacie wiadomości „Eko 
mural”.  
2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 08.09.2021 r. o godz. 
23.59.  
 
VI. Ocena prac  
1. Oceny prac dokona artystka wizualna, Małgorzata Kulik-Rzytka (zwana dalej 
Artystką), inicjatorka projektu „Dźwięki natury, kolory architektury. Eko mural dla 
Firleja”.  
2. Artystka dokona oceny prac konkursowych pod kątem walorów artystycznych i 
zgodności z tematem.  
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami 
nadesłanymi zgodnie z Regulaminem.  
 
VII. Harmonogram konkursu  
1. Ogłoszenie konkursu przez Organizatora: 23.08.2021 r.  
2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 08.09.2021 r.  
3. Ogłoszenie zwycięskiego projektu: do 10.09.2021 r.  
4. Konsultacja zwycięskiego projektu z Artystką: 11.09.2021 r.  
5. Realizacja projektu przez laureata/-kę konkursu wraz z Artystką: od 17.09.2021 r. 
do 19.09.2021 r.  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie bez zmiany 
Regulaminu.  
 
VIII. Unieważnienie konkursu na projekt muralu  
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienie konkursu na projekt muralu w 
przypadku:  
1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa.  
2. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków 
Regulaminu.  
3. Sytuacji niezależnych od Organizatora.  
 
IX. Ogłoszenie wyników konkursu  
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 września 2021 roku.  
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej, w mediach 
społecznościowych oraz na stronie internetowej ODA „Firlej”.  
3. Laureat/-ka konkursu zostanie poinformowany/-a o jego rozstrzygnięciu za 
pośrednictwem e-maila.  
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i 
informacji o laureacie konkursu.  
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.  
 
X. Prawa autorskie 



 
 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne 
oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnik konkursu ponosi 
pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu 
wykorzystania materiałów jako własnych.  
2. Zwycięski projekt muralu jest własnością ODA „Firlej”, któremu niniejszym 
przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu, związane z 
wykorzystaniem go do własnych potrzeb we wszelkich polach eksploatacji.  
3. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do niewykonywania wobec Organizatora 
autorskich praw osobistych do utworu, a zgoda ta jest nieodwołalna, w tym w 
szczególności: 
a) wyraża zgodę na wykorzystanie utworu do dalszego opracowania (wprowadzenia 
modyfikacji lub poprawek), w tym realizacji dzieła przez ODA „Firlej” według 
zmienionego projektu; zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu 
przez ODA „Firlej” w zakresie: utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania 
określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 
Przenosi także na Firlej uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu; 
b) wyraża zgodę na to, aby podczas wykorzystania dzieła w celach promocyjnych 
ODA „Firlej” nie podawał każdorazowo nazwiska autora utworu, 
c) wyraża zgodę na to, aby ODA „Firlej” decydował o pierwszym publicznym 
udostępnieniu utworu. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych i zobowiązanie do 
niewykonywania autorskich praw osobistych odbywa się nieodpłatnie. Nieodpłatnie 
przechodzi na Organizatora również własność jednego egzemplarza, na którym 
utwór został utrwalony (pracy konkursowej). Jako Autor utworu gwarantuje, że jest on 
jego autorstwa i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych 
praw autorskich i praw zależnych na ODA „Firlej” nie narusza w żaden sposób praw 
osób trzecich. Przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z 
jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko ODA „Firlej” z tytułu korzystania z 
należących do osób trzecich praw do zgłoszonego na konkurs utworu. 
 
XI. Postanowienia końcowe  
1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Organizator.  
2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu 
pod adresem mailowym: firlejwkontakcie@gmail.com.  
 
XII. Klauzula informacyjna RODO:  
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 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 (RODO), 
samorządowa instytucja kultury pod nazwą Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” z 
siedzibą we Wrocławiu (53-518) przy ul. Grabiszyńskiej 56, zarejestrowany w 
Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Gminy Wrocław pod 



 
 

numerem RIK 9/92, posiadający NIP 8961004204 oraz REGON 021907583 (dalej 
zwany ODA „Firlej” lub Instytucja), uprzejmie informuje, że:  
1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Ośrodek Działań 
Artystycznych „Firlej” z siedzibą we Wrocławiu (53-518) przy ul. Grabiszyńskiej 56, 
zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Gminy 
Wrocław pod numerem RIK 9/92, posiadający NIP 8961004204 oraz REGON 
021907583 (zwany dalej: ODA „Firlej” lub Administrator). Dane te będą przetwarzane 
w siedzibie administratora we Wrocławiu (53-518), przy ul. Grabiszyńskiej 56 lub 
podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie ODA „Firlej”.  
2) na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 
Danych, p. Natalią Miłostan z którą można kontaktować się: pod adresem 
wskazanym w pkt 1) - z dopiskiem Inspektor, pod numerem telefonu 697310309 oraz 
iod@prudenspdp.pl  
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania oceny wniosku w ramach 
niniejszego konkursu, wyboru laureatów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, obsługi 
finansowo-księgowej, kontroli w trakcie jak i po zakończeniu projektu, (Art. 6 ust. 1 lit 
a) RODO)  
Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania 
ewaluacji realizacji zadań Administratora, sprawozdawczości, upowszechniania 
informacji i działań związanych z realizacją projektu, realizacji innych czynności 
regulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w celach 
archiwalnych.( Art. 6 ust. 1 lit e i f RODO). 
 
 



 
 

Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi 
roszczeń, okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz 
przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną. 
4) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do własnych danych 
osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi na niezgodne z prawem 
przetwarzanie do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 
e) i f) z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a także prawo do żądania 
przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w odniesieniu do danych 
przetwarzanych za zgodą - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  
5) W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki 
jej udzielono, ODA „Firlej” będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu 
Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek 
dokumentowania działalności prowadzonej przez ODA „Firlej” czy też dochodzenie 
roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO i art. 9 ust. 2 pkt b)-j) RODO).  
6) ODA „Firlej” w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane 
osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu, np. 
podwykonawcom, urzędom dokonującym rozliczeń publicznoprawnych pracowników 
i kontrahentów ODA „Firlej”.  
7) Z przysługujących Administratorowi uprawnień osoba, której dane dotyczą, może 
skorzystać w siedzibie Administratora lub drogą pocztową czy też elektroniczną. 
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych należy kierować na adres: Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej”, ul. 
Grabiszyńska 56, 53-18 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty  
elektronicznej: firlej@firlej.wroc.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, 
a także pod numerem telefonu +48 695 424 229.  
8) Ma Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

  



 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

 


