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Regulamin konkursu na projekt graficzny muralu 

„Zainspiruj się Leśną Krainą” 

 

I. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

 

II. Cele konkursu 

a) Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację konkursu, 

b) Integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne poznawanie lokalnych 

zasobów (produktów i usług lokalnych, dziedzictwo historyczno-kulturowe  

i przyrodnicze), 

c) Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Leśna Kraina 

Górnego Śląska”, 

d) Wybór najlepszego projektu graficznego zgodnie z kryteriami i przedstawienie 

jej w przestrzeni wskazanej przez uczestnika na obszarze LGD „Leśna Kraina 

Górnego Śląska”. 

 

III. Uczestnicy 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD „Leśna 

Kraina Górnego Śląska” (tj. gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, 

Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, 

Toszek, Tworóg, Sośnicowice, Wielowieś, Zbrosławice), w tym: 

- organizacje (stowarzyszenia, KGW z obszaru LGD) 

- szkoły, przedszkola 

- ośrodki kultury, biblioteki 

- osoby indywidualne 

 

W przypadku uczestnictwa w konkursie osoby niepełnoletniej konieczne jest 

dołączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego. 

 

IV. Zasady uczestnictwa 

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie projektu graficznego muralu zgodnie  

z wytycznymi Organizatora określonymi w Regulaminie oraz wskazanie 

powierzchni (maksymalnie 100 m2), gdzie mural miałby zostać wykonany 

(adres, zdjęcie powierzchni, opis miejsca z uwzględnieniem uwarunkowań 

formalno-prawnych). 
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2. Tematem projektu muralu jest hasło „Zainspiruj się Leśną Krainą”. Projekt 

muralu musi nawiązywać do lokalnych zasobów obszaru LGD „Leśna Kraina 

Górnego Śląska” (produkty i usługi lokalne, dziedzictwo historyczno-kulturowe 

i przyrodnicze). 

3. Projekt muralu przygotowany przez uczestnika konkursu może być wykonany 

w dowolnej technice malarskiej. 

4. Do wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć projekt graficzny 

muralu spełniający wymogi techniczne: A2-B0, orientacja pionowa lub 

pozioma, praca płaska. Formularz musi obowiązkowo zostać wypełniony  

w części dot. krótkiego opisu projektu graficznego, nawiązania do lokalnych 

zasobów, miejsca, gdzie powstać ma mural. 

5. W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać miejsce, gdzie mural miałby 

powstać. Miejsce to musi znajdować, się na obszarze LGD „Leśna Kraina 

Górnego Śląska”, należy: podać dokładny adres, opisać rodzaj powierzchni, 

podać dokładne wymiary (maksymalna powierzchnia 100m2), wskazać 

uwarunkowania formalno-prawne, załączyć zdjęcie przedstawiające wskazane 

miejsce. 

6. Projekty murali nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie 

wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. 

7. Zgłoszenie niekompletnej dokumentacji będzie skutkować nieprzyjęciem 

zgłoszenia do oceny konkursowej. 

8. W przypadku złożenia materiałów przez zgłaszającego, udziela on 

organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo 

licencji na ich wykorzystanie, co potwierdza poprzez złożenie podpisu na 

egzemplarzu zgłoszenia. 

9. Złożone materiały nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane w celu ich 

dalszej prezentacji w publikacjach i podczas działań promocyjnych organizatora 

konkursu. 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że przedstawione 

materiały nie naruszają praw autorskich. 

 

V. Czas trwania konkursu 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z projektem graficznym muralu oraz 

zdjęciem miejsca, gdzie powstać ma mural należy złożyć do 28.02.2023r.  do godz. 

16.00 osobiście w biurze LGD lub przesłać pocztą na adres: ul. Szkolna 13, 42-286 

Koszęcin (liczy się data wpływu do biura). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 

15.03.2023r. na stronie internetowej organizatora: www.lesnakrainalgd.pl.  

  

http://www.lesnakrainalgd.pl/
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VI. Ocena prac konkursowych 

1. Zgłoszenia będą oceniane przez pięcioosobowe jury powołane przez 

organizatora, w tym: 4 ekspertów z zakresu historii, sztuki i kultury 

wyznaczonych przez organizatora. 

2. Jury będzie oceniać zgodność wykonanej pracy z tematem konkursu, 

odniesienie do lokalnych zasobów i tradycji, ogólne wrażenia estetyczne. 

3. Jury wybierze 3 projekty graficzne, które zostaną nagrodzone.  

 

VII. Nagrody 

Zwycięzca konkursu otrzyma bon podarunkowy o wartości 500 zł oraz jego projekt 

muralu zostanie zrealizowany we wskazanej w formularzu zgłoszeniowym 

lokalizacji przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

Jury przyzna także 2 wyróżnienia, które zostaną nagrodzone bonami 

podarunkowymi o wartości 250zł. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania pracy oświadcza, że: 

a) akceptuje niniejszy regulamin; 

b) wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  rozpowszechnianie  

wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie  

z Rozporządzeniem 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); 

c) wyraża  zgodę  na  publikację  oraz  udostępnianie pracy  w  wszelkich  

działaniach  promocyjnych organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

3. Organizator  upoważnia Dyrektora Biura LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

do przerwania,  zmiany  lub  przedłużenia  konkursu  w  razie wystąpienia przyczyn 

od niego niezależnych. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

wyłączone z konkursu. 

5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące konkursu rozstrzygać będzie organizator 

konkursu. 

6. W  razie  pytań  i  wątpliwości  dodatkowe  informacje  na  temat  konkursu  

można  uzyskać  pod numerem telefonu: 34 373 52 95. 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie właściciela nieruchomości 


