
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA PROJEKT MURALU NAŚCIENNEGO 

w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie 

 

I. Organizator, idea, przedmiot konkursu 

1. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie, zwany dalej Organizatorem, reprezentowany przez 

dyrektora szkoły Pana Rafała Piotrowskiego ogłasza konkurs na projekt muralu naściennego. 

2. Celem konkursu jest wzmocnienie tożsamości szkolnej, aktywizacja uczniów do samodzielnej 

pracy twórczej i wyłonienie najlepszego projektu muralu czyli wielkoformatowego malowidła 

ściennego na północnej ścianie zewnętrznej budynku Zespołu Szkół Technicznych ( sala 

gimnastyczna ).  

3. Mural ma zostać wykonany na ścianie sali gimnastycznej budynku ZST  o wymiarach:  

- ściana główna 19 m x 5,5 m   

- ściana boczna 2,5 m x 3 m 

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu na projekt muralu są uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w 

Częstochowie.   

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. W przypadku kiedy uczestnikiem 

konkursu będzie osoba niepełnoletnia tj. osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, oświadczenie o 

akceptacji regulaminu wyraża rodzic lub opiekun prawny uczestnika, zgodnie z Załącznikiem nr 1 

do regulaminu. 

3. Prace powinny być wykonane i zgłaszane do konkursu indywidualnie.  

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest twórcą projektu zgłoszonego do Konkursu i przysługują 

mu autorskie prawa do projektu,  a także, że zgłoszone prace nie zagrażają ani nie naruszają praw 

osób trzecich.  

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami 

określonymi w pkt. III niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do regulaminu. 

 

III . Wymagania jakie powinien spełniać projekt 

1. Tematyka muralu naściennego:  

a. ZAWODOWE ZST.  

b. OKNO DO WYOBRAŹNI. 

c. SZKOLNY OGRÓD MARZEŃ.  

2. Prace powinny być nowatorskie i nawiązujące do podanej wyżej tematyki. 

3. Projekt muralu naściennego ma pokryć powierzchnię ściany budynku sali gimnastycznej ZST w 

całości lub w jakiejś części wynikającej z aranżacji projektowej i pomysłu autora.  

4. Projekt muralu naściennego powinien zostać wykonany na bazie co najmniej pięciu barw.  

5. Projekt  może zostać wykonany w dowolnej technice plastycznej (odręcznie lub komputerowo)  

i na dołączonym szablonie w postaci Załącznika nr 2.  



6. Projekt, powinien zostać dostarczony obowiązkowo w formacie papierowym co najmniej A3 

oraz / lub  w postaci pliku elektronicznego zapisanego na nośniku CD-R, w formacie JPG 300 

DPI. 

7. Uczestnik konkurs może nadesłać maksymalnie trzy projekty.  

8. Zwycięski projekt zostanie wykonany w całości lub w części na ścianie budynku ZST.  

9.  Do projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1.   

 

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Projekt wraz z załącznikami nr 1 i 2  należy dostarczyć do Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych 

lub nauczycieli przedmiotów zawodowych z technikum architektury krajobrazu: Pana Kamila 

Srokosza, Pani Joanny Tomczak, Pani Agnieszki Tomaszewskiej.  

2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 8 marca 2019 roku.  

 

V. Ocena prac  

1. Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora konkursu. 

2. Jury dokona oceny prac konkursowych pod kątem wymogów formalnych i walorów artystycznych 

i zgodności z tematem oraz możliwości realizacyjnych. 

3. Projekty zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 21 marca w dniu Festiwalu 

Techniki realizowanym w Zespole Szkół Technicznych. 

4. Komisja konkursowa wyłoni zwycięski projekt, który zostanie zrealizowany w całości lub w 

części na ścianie zewnętrznej budynku ZST (sala gimnastyczna).  

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Komisji Konkursowej 

nie przysługuje odwołanie. 

 

VI. Nagrody 

W ramach konkursu na projekt muralu naściennego przewidziane jest przyznanie nagród:   

1. Pierwsza nagroda rzeczowa – dyplom i sprzęt multimedialny.   

2. Dwa wyróżnienia – dyplom i nagrody rzeczowe. 

 

VII. Termin  

1. Projekty będą przyjmowane do 8 marca 2019 roku. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 14 marca 2019 roku.  

 

VIII . Unieważnienia konkursu na projekt  

Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu na projekt i wykonanie muralu w 

przypadku: 

1. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu. 

2. Niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.  

3. Innych ważnych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygniecie konkursu-niezależnych od 

Organizatora.  

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 



Załącznik nr 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkurs na projekt muralu naściennego realizowanego  

w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie: 

I.  

Imię i nazwisko ....................................................................... klasa   ..................................... 

Data urodzenia ………………………..................................................................................... 

Telefon .....................................................................................................................................  

Adres mailowy ……………………………………………..................................................... 

Adres zamieszkania   …………………………………………………………………………. 

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

Nauczyciel prowadzący ………………………………………………………………………. 

 

II. 

Oświadczam, że złożone na Konkurs prace są mojego autorstwa i jestem ich wyłącznym  

właścicielem uprawnionym do dysponowania nimi. Poświadczam, że nie są obciążone  

prawami autorskimi osób trzecich i nie były wcześniej prezentowane.  

 

 

III. 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych przeze mnie prac  

oraz publikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach  

promocyjnych i informacjach towarzyszących Konkursowi na projekt muralu  i publikacjach  

związanych z moją pracą konkursową.  

 

IV. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez  

Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami). Organizator jest zobowiązany  

do ochrony danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami prawa.  

 

 

V. 

Zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu na projekt muralu naściennego i akceptuję jego treść.  

 

 

 

 

.......................................................                                    ………………………………………… 

  Data i podpis uczestnika                                              Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 



Załącznik nr 2 

 

 


