
  



§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Spisak na 

muralu”, zwanym dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Pałac Kultury Zagłębia, z siedzibą przy Placu Wolności 1, 41-300 

Dąbrowa Górnicza, zwany dalej Organizatorem. 

3. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie muralu, czyli wielkoformatowego 

malowidła ściennego, upamiętniającego postać Michała Spisaka, na ścianie budynku przy 

ul. 3 Maja 22 w Dąbrowie Górniczej. Zdjęcia poglądowe miejsca realizacji muralu stanowi 

Załącznik nr 1. 

4. Uczestnicy składając projekty konkursowe, zwane dalej projektami, deklarują zobowiązanie 

do osobistej realizacji muralu. 

5. Wyboru jednego zwycięskiego projektu dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli 
Organizatora, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Akademii Sztuk Pięknych w 
Katowicach oraz Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka.  

6. Autor zwycięskiego projektu, zwany dalej Laureatem, za zaprojektowanie i wykonanie muralu 

otrzyma nagrodę w wysokości 13 000,00 zł brutto płatną w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia realizacji muralu. 

7. Konkurs organizowany jest we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i 

Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej.  

8. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski. 

9. Uczestnikami Konkursu mogą być indywidualni, pełnoletni uczestnicy (osoby fizyczne) lub 

zespoły autorskie, pod warunkiem, że poszczególni członkowie ww. zespołu nie wezmą 

udziału w Konkursie jako indywidualni uczestnicy bądź uczestnicy innego zespołu autorskiego. 

Zespół autorski w Karcie zgłoszeniowej (Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu) wskazuje 

osobę, która będzie reprezentować zespół w kontaktach z Organizatorem (dotyczy również 

odbioru nagrody). 

10. Koszty materiałów niezbędnych do realizacji muralu pokrywa Organizator, na podstawie 

kosztorysu przygotowanego przez Uczestnika. Całkowita zakładana kwota realizacji nie może 

przekroczyć 12 000,00 zł brutto. 

11. Symboliczne odsłonięcie muralu planowane jest na dzień rocznicy urodzin Michała Spisaka, 

14.09.2021 r. Inauguracji muralu towarzyszyć będzie kameralny koncert zawierający w 

repertuarze kompozycje Michała Spisaka. 

12. Nadruk w postaci zwycięskiego projektu muralu znajdzie się w materiałach promocyjnych w 

postaci koszulek i toreb. 

13. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§ 2 CELE KONKURSU 

1. Upamiętnienie postaci Michała Spisaka – wybitnego polskiego kompozytora urodzonego w 

Dąbrowie Górniczej. 

2. Wzmocnienie tożsamości kulturowej mieszkańców Dąbrowy Górniczej.  

3. Promocja Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka. 

4. Trwała zmiana wizualna w przestrzeni miejskiej Dąbrowy Górniczej. 



§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, artystów 

tworzących murale i posiadających udokumentowane doświadczenie w tym zakresie. 

3. Projekty nadesłane na Konkurs muszą być pracami autorskimi, nienaruszającymi praw 

autorskich osób trzecich, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych 

konkursach. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 projekty, przy czym każdy z nich musi 

stanowić odrębną całość. 

5. Projekt musi zawierać twórczą interpretację wizerunku Michała Spisaka. Sugerowany, ale nie 

obligatoryjny materiał informacyjny i ilustracyjny dostępny jest pod adresem: 

www.spisakkonkurs.pl/michal-spisak-1914-1965.  

6. Projekt musi być dostosowany do przestrzeni miejskiej, w której ma się znaleźć. Ściana, na 

której ma zostać wykonany mural ma wymiary 11 × 11 m i znajduje się pod adresem ul. 3 Maja 

22, Dąbrowa Górnicza.  

7. Projekt musi zawierać logo Organizatora, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz 

Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka, które stanowią Załącznik nr 5. Szablony 

logo zapewnia Organizator. 

8. Projekty w wersji papierowej muszą być opatrzone sygnaturą nadaną przez autora. Przez 

sygnaturę rozumie się dowolne słowo, ciąg znaków, cyfr umieszczony na odwrocie projektu 

zamiast imienia i nazwiska autora. 

9. Dla zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania projekty nie mogą 

zawierać informacji o autorze. 

10. Zgłoszenie projektów następuje poprzez dostarczenie listownie, kurierem lub osobiście 

zamkniętej i zabezpieczonej przed zniszczeniem teczki z dopiskiem „Spisak na muralu” na 

adres Organizatora: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w 

nieprzekraczalnym terminie do 16.07.2021 r.  

11. Teczka musi zawierać:  

a) Wersję papierową projektu muralu wydrukowaną w formacie A3 lub większym, opatrzoną 

na odwrocie sygnaturą. 

b) Wersję papierową wizualizacji muralu (wydruk Załącznika nr 1 z wkomponowanym w obraz 

projektem muralu) wydrukowaną w formacie A3 lub większym, opatrzoną na odwrocie 

sygnaturą. 

c) Wersję elektroniczną projektu oraz wersję elektroniczną wizualizacji muralu w formatach 

JPG lub TIFF oraz plik wektorowy lub psd, zapisane na nośniku elektronicznym np. płyta CD/ 

DVD, pendrive. Pliki należy nazwać tą samą sygnaturą, która została użyta w wersji papierowej. 

W przypadku nadsyłania dwóch projektów każdemu z nich należy nadać rozszerzenie liczbowe 

(np. sygnatura_1, sygnatura_2). 

d) Sugerowany kosztorys realizacji muralu uwzględniający spis farb ze wskazaniem typu, 

producenta, kolorów oraz ich ilości niezbędnych do wykonania pracy, a także koszt 

wypożyczenia niezbędnych sprzętów technicznych. Przewidywany koszt realizacji muralu nie 

może przekroczyć 12 000,00 zł brutto. 

e) Zaklejoną kopertę, opatrzoną sygnaturą autora i nagłówkiem „Spisak na muralu”, 

zawierającą Kartę Zgłoszeniową (Załącznik nr 2). 



f) Portfolio dokumentujące doświadczenie Uczestnika w zakresie realizacji murali – wydruki 

fotografii, zdjęć realizacji.  

12. O przyjęciu do Konkursu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora. 

13. Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane w Konkursie. 

14. Koperty z Kartami zgłoszeniowymi będą otwierane po rozstrzygnięciu Konkursu.  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez 

pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych do Organizatora w związku z 

Konkursem. 

16. Przesłane materiały nie są odsyłane uczestnikom. 

§ 4 REALIZACJA MURALU 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem Uczestnika do wykonania 

muralu w przypadku, gdy projekt zwycięży w Konkursie. 

2. Laureat zobowiązany jest do realizacji muralu w przestrzeni wskazanej przez Organizatora 

w nieprzekraczalnym terminie 23–31.08.2021 r. 

3. Mural powinien być wykonany na bazie profesjonalnych farb elewacyjnych (również w 

formie sprayu) dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku. 

4. Koszty realizacji, ujęte w kosztorysie, o którym mowa w  § 3 ust. 11, lit. d), pokrywa 

Organizator z zastrzeżeniem możliwości wyboru innych materiałów i sprzętu niż wskazane w ww. 

kosztorysie. 

§ 5 TERMINY 

▪ 28.05.2021 – ogłoszenie Konkursu 

▪ 16.07.2021 – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu 

▪ 19–23.07.2021 – obrady Komisji Konkursowej 

▪ 23.07.2021 – ogłoszenie Laureata Konkursu 

▪ 23–31.08.2021 – czas realizacji muralu 

▪ 14.09.2021 – inauguracja muralu połączona z koncertem 

§ 6 SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

Małgorzata Rozenau – przewodniczący jury; kierownik Katedry Malarstwa Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach, malarka, projektantka graficzna, autorka murali.  

Roman Widaszek – dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Michała 

Spisaka. Profesor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 

Małgorzata Majewska – dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia. 

Aldona Bzowska – koordynator działań Galerii Sztuki w Pałacu Kultury Zagłębia. 

Zdzisława Górska-Nieć – zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta Urzędu Miejskiego w 

Dąbrowie Górniczej. 



§ 7 NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych projektów przyjmując za najważniejsze 

kryteria oceny wartość artystyczną, pomysłowość oraz potencjał marketingowy nadesłanych 

projektów i przyzna jedną nagrodę pieniężną w wysokości 13 000,00 zł brutto. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne i ostateczne. Od decyzji Komisji Konkursowej 

nie przysługuje odwołanie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięskiego projektu. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 23.07.2021 r. na oficjalnej stronie internetowej 

Organizatora www.palac.art.pl. Laureat Konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o 

wynikach drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Karcie zgłoszeniowej. 

§ 8 ODBIÓR NAGRODY 

1. Przekazanie nagrody pieniężnej Laureatowi Konkursu nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy podany w Oświadczeniu wypełnionym przez Laureata w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia realizacji muralu. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Organizator dokona wypłaty nagrody pieniężnej w wysokości podanej w § 7 ust.1 

pomniejszonej o wysokość podatku w przypadku, kiedy zachodzi konieczność opodatkowania, 

zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce w momencie wypłaty nagrody. 

3. W przypadku, kiedy zachodzi konieczność opodatkowania nagrody pieniężnej, 

Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, przekaże w imieniu Laureata Konkursu zryczałtowany podatek w wysokości 10% 

wartości nagrody do właściwego urzędu skarbowego. 

4. Organizator dokona wypłaty nagrody pieniężnej po otrzymaniu prawidłowo 

wypełnionego i podpisanego przez Laureata Oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie lub niewypłacenie nagrody, o 

której mowa w § 7 ust. 1 wynikające z braku ich odbioru przez Laureata lub nieprzekazania 

właściwych danych przez Laureata. 

6. W przypadku rażących odstępstw realizacji od przedstawionego projektu lub 

niewywiązania się z realizacji muralu Organizator może odmówić wypłacenia nagrody. 

§ 9 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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) – dalej „RODO”, informujemy, że: 

2. Podanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem jest dobrowolne, 

jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie. 

3. Administratorem danych osobowych jest Pałac Kultury Zagłębia, z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej (41-300), przy Placu Wolności 1. 

4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) poprzez e-mail: iod@palac.art.pl. 

5. Zgłoszenie projektu do udziału w Konkursie jest jednoznaczne ze zgodą Uczestnika na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celach:  

a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu przez okres 5 lat od daty zakończenia Konkursu; 



b) dane osobowe Laureata Konkursu przetwarzane będą dodatkowo w celu zawarcia, realizacji 

i rozliczenia umów oraz w celu kontaktu. Dane będą przetwarzane od daty ich podania do 

końca trwania zawartych umów licencyjnych; 

c) promocji działalności Pałacu Kultury Zagłębia, upowszechniania kultury, działań 

marketingowych oraz archiwizacyjnych, dokumentacji w postaci zapisu obrazu lub dźwięku 

(np. fotografia, nagrania audio i wideo). Wizerunek Uczestnika może być wykorzystany za 

pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW 

(Internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.  

6. Uczestnik Konkursu ma w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

podanych przez siebie danych osobowych. Pałac Kultury Zagłębia przestanie przetwarzać 

podane przez Uczestnika dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do 

podanych przez Uczestnika danych istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec interesów Uczestnika, jego praw lub wolności, lub jeżeli podane przez 

Uczestnika dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być ujawniane innym podmiotom 

współpracującym z Organizatorem, np. firmie obsługującej program finansowo-księgowy, 

kancelarii radcy prawnego, drukarni. 

8. Zgodnie z RODO każdemu z Uczestników Konkursu przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych; 

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 

10. Informujemy, że dane podane przez każdego z Uczestników Konkursu nie będą wykorzystane 

do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania. 

§ 10 PRAWA AUTORSKIE 

1. Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez zgłoszenie projektu lub projektów do Konkursu i złożenie 

oświadczenia, że akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu, wyraża zgodę na realizację 

projektu w przestrzeni publicznej, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie publikację i 

eksponowanie projektu jego autorstwa w prasie, drukach reklamowych, promocyjnych (w tym 

m.in. nadruk na promocyjnych koszulkach i torbach), w Internecie, nośnikach reklamy 

zewnętrznej w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i jego promocją, a także w 

celach związanych z promocją Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka, 

Międzynarodowego Festiwalu im. Michała Spisaka oraz w pozostałych materiałach 

dotyczących promocji i działalności Pałacu Kultury Zagłębia. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu i złożenie oświadczenia, 

że akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu jednocześnie oświadcza, że każdy zgłoszony 

przez niego projekt jest rezultatem jego samodzielnej twórczości i nie narusza praw autorskich 

osób trzecich. 

3. Autor zwycięskiego projektu zobowiązuje się do udzielenia licencji na korzystanie ze swojej 

pracy przez Organizatora Konkursu na podstawie umowy licencyjnej. Wzór umowy licencyjnej 

stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

4. Korzystanie z projektu stanowiącego zwycięską pracę w Konkursie w ramach licencji, 

odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych autora, w tym prawa do autorstwa 

pracy zgłoszonej na Konkurs. 



5. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, jedynie po 

konsultacji z Laureatem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji. 

§ 11 KONTAKT 

1. Osobą uprawnioną do korespondencji z Uczestnikami Konkursu i udzielania informacji o 

Konkursie jest Agnieszka Bednarz, e-mail: agnieszka.bednarz@palac.art.pl, tel. 608 348 220. 

2. Organizator Konkursu będzie komunikował się z Uczestnikami Konkursu za pośrednictwem 

poczty e-mail: agnieszka.bednarz@palac.art.pl 

3. Udzielone przez Organizatora Konkursu wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub 

zmiany w Regulaminie są wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na 

stronie internetowej www.palac.art.pl. 

§ 12 UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 

1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa; 

2. gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków regulaminu; 

3. stwierdzonego przez Komisję Konkursową niezadowalającego poziomu artystycznego 

zgłoszonych do Konkursu projektów. 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. 

2. Wszelkie zmiany w Regulaminie są wiążące dla Uczestników Konkursu wraz z chwilą publikacji 

zmian na stronie Organizatora www.palac.art.pl. 

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli złożone przez niego prace 

konkursowe są niezgodne z Regulaminem Konkursu, naruszają prawa autorskie osób trzecich, 

zgłoszenie jest niekompletne, zgłoszenie zostało nadesłane po terminie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

spóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

5. Koszty przygotowania oraz złożenia projektu ponosi wyłącznie uczestnik Konkursu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestnika Konkursu praw 

autorskich osób trzecich. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 


