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Załącznik  
      do Zarządzenia nr 1457/2022  

Burmistrza Nysy  
z dnia 16 maja 2022 r. 

 

  

Regulamin Konkursu na opracowanie projektu graficznego muralu, którego tematem 

jest „Przyroda w Gminie Nysa” oraz jego wykonanie. 

 

§ 1 
 Postanowienia ogólne    

  
Organizatorem Konkursu na opracowanie projektu graficznego muralu, którego tematem jest 

„Przyroda w Gminie Nysa” oraz jego wykonanie, zwanego dalej „Konkursem”, jest Gmina Nysa, 

reprezentowana przez Burmistrza Nysy, z siedzibą: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15,  

48 – 300 Nysa. Burmistrz Nysy powierza realizację Konkursu Naczelnikowi Wydziału Kultury, 

Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Nysie.  

§ 2 
 Cel i przedmiot Konkursu 

 
1. Celem Konkursu jest wyłonienie Zwycięzcy wykonania projektu graficznego muralu, którego 

tematem jest „Przyroda w Gminie Nysa”. Na jego podstawie, w oparciu o odrębną umowę 

zawartą z Organizatorem Konkursu, zostanie wykonany przez Zwycięzcę Konkursu mural na 

ścianach muru zlokalizowanego na granicy działki 23/17 przy budynku starej ciepłowni, 

znajdującej się przy wejściu do Parku Miejskiego od ul. Bohaterów Warszawy przy rzece 

Białej (tzw. Kanale Bielawskim).  

2. Mural swoją treścią ma nawiązywać do potencjału walorów przyrodniczych ziemi nyskiej,  

i występujących w Gminie Nysa gatunków fauny i flory, w szczególności występujących  

w Parku Miejskim. Mural powinien stać się nową atrakcją turystyczną i lokalną, zachęcającą 

do robienia pamiątkowych zdjęć. Kompozycja muralu powinna harmonizować się  

z otoczeniem. 

3. Projekt muralu będzie wykorzystywany we wszystkich działaniach i wydarzeniach  

związanych z promocją Gminy Nysa, m.in. w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach, 

ulotkach, plakatach, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.   

4. Ściany muru, na których zostanie wykonany mural, znajdują się na granicy działki 23/17 na 

wejściu do Parku Miejskiego od ul. Bohaterów Warszawy przy rzece Białej (tzw. Kanale 

Bielawskim). Powierzchnia całkowita muru wynosi 122,7 m2 (ściana muru od frontu - 

długość 29,3 m, wysokość 3,15 m; ściana muru boczna – długość 9,5 m, wysokość 

3,2 m). Rzut muru został uwidoczniony w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.  

5. Zwycięzca Konkursu, wykona mural według nagrodzonego projektu na ścianach 

uwidocznionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w oparciu o odrębną umowę zawartą  

z Organizatorem Konkursu. 

6. Mural powinien być wykonany w sposób trwały farbami fasadowymi na bazie żywic 

akrylowych zapewniających 3-letnią trwałość, odporność na zmywanie i warunki 

atmosferyczne. Zakup farb niezbędnych do wykonania muralu oraz pozostałe koszty 

związane z wykonaniem muralu, w tym m.in. zapewnienie niezbędnego sprzętu,  
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w szczególności rusztowania, a także zakwaterowania, kosztów transportu oraz wyżywienia 

leży po stronie Zwycięzcy Konkursu. Dodatkowo po stronie Zwycięzcy Konkursu będzie 

odpowiednie przygotowanie ścian (podłoża) pod wykonanie muralu. W celu przygotowania, 

ściany winny zostać dokładnie oczyszczone z mchu, grzybów i pleśni odpowiednimi środkami 

do tego przeznaczonymi, jak również winny zostać usunięte pozostałości po starej farbie, 

którą wykonane są amatorskie graffiti. Powyższe obowiązki Zwycięzcy Konkursu zostaną 

określone w odrębnej umowie zawartej z Organizatorem Konkursu. 

7. Zwycięzca Konkursu udzieli Organizatorowi 3 letniej gwarancji na trwałość wykonanych prac 

plastycznych. Szczegóły gwarancji określi umowa, o której mowa w ust. 5. 

§ 3 
 Warunki uczestnictwa w Konkursie  

 
1. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz  

ust. 5 – 6. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.  

3. Konkurs skierowany jest do artystów tworzących murale, którzy wykonali już co najmniej dwie 

prace tego typu (wymóg ten dotyczy również zespołu autorskiego).  

4. Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego Konkursu.  

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

zespoły autorskie, których członkowie związani są ze sobą umową w celu realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia, pod warunkiem, że poszczególni członkowie ww. zespołu nie 

wezmą udziału w Konkursie jako indywidualni uczestnicy bądź uczestnicy innego zespołu 

autorskiego. Zespół autorski w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Konkursu) wskazuje osobę, która będzie reprezentować zespół w kontaktach  

z Organizatorem (dotyczy również odbioru nagrody).  

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji 

Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny 

uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby przysposobione oraz 

powinowatych w tym samym zakresie. 

7. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest bezpłatne. Każda osoba/zespół autorski może zgłosić 

maksymalnie trzy prace.  

8. Wymagania merytoryczne dotyczące projektu:  

1) projekt musi być zgodny z tematem Konkursu,  

2) projekt nie może być wcześniej prezentowany publicznie,  

3) dopuszczalne jest wykonanie projektu muralu w konwencji czarno-białej, 

4) projekt musi jak najszczegółowiej oddawać wygląd przyszłego muralu,  

5) projekt musi uwzględniać technikę, w jakiej zostanie wykonany mural - farby fasadowe 

na bazie żywic akrylowych zapewniających 3-letnią trwałość i odporność na zmywanie 

oraz warunki atmosferyczne, jak również musi uwzględniać wartość określoną  

w § 7 ust. 2, 

6) mural może zawierać podpis autora/autorów. 

9. Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem, zapisany i dostarczony na nośniku 

CDR/DVD lub pendrive, w formacie plików pdf lub jpg, rozdzielczość 300 DPI, oraz wydruk 
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projektu muralu w formacie A4. Na nośniku należy również umieścić zdjęcia wykonanych 

wcześniej dwóch prac, o których mowa w ust. 3.  

10. Projekt może zawierać dowolną kombinację słów i rysunków, może być wykonany dowolną 

techniką, tradycyjną lub komputerową. W przypadku wersji tradycyjnej wymagana jest 

konwersja projektu do wersji elektronicznej tj. w formacie plików pdf lub jpg, rozdzielczość 

min. 300 dpi.  

11. Każda osoba/zespół autorski dołączy do zgłaszanego projektu/projektów, formularz 

zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu). 

Nośnik z projektem, zdjęciami wykonanych realizacji, o których mowa w ust. 3, oraz 

wydrukiem projektu/projektów należy dostarczyć wraz z Załącznikiem nr 2 w zaklejonej 

kopercie. Kopertę, jak i nośnik, należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika lub 

reprezentanta zespołu autorskiego.   

§ 4 
 Terminy składania prac 

  
1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na projekt muralu” należy przesłać do dnia  

31 maja 2022 r. na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub złożyć 

osobiście w tym samym terminie do godz. 15.00 w Informacji (punkt przyjmowania 

korespondencji w Urzędzie Miejskim w Nysie). 

2. W przypadku wysyłki prac za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego podmiotu 

spedycyjnego, za zachowanie terminu złożenia prac uznaje się datę wpływu do Urzędu 

Miejskiego w Nysie, w terminie o którym mowa w ust. 1. 

3. Uczestnicy zobowiązani są złożyć formularz zgłoszenia pracy konkursowej  

o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz elementami wskazanymi w zgłoszeniu  

i pracą konkursową oraz wymaganymi dokumentami, o których mowa w § 3 niniejszego 

Regulaminu.  

4. Prace konkursowe dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie będą 

rozpatrywane przez Komisję Konkursową.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów 

powstałe w trakcie przesyłki.  

6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi 

uczestnik Konkursu.   

§ 5 
 Komisja Konkursowa i kryteria oceny projektów  

 

1. Zgłoszone do Konkursu prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskiej pracy konkursowej w zakresie spełnienia 

wymogów formalnych Regulaminu, a także biorąc pod uwagę walory artystyczne, estetykę 

wizualną, oryginalność i zgodność z tematyką Konkursu oraz dopasowanie stylistyczne do 

miejsca. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej co do wyboru zwycięskiej pracy jest ostateczna i nie podlega 

zaskarżeniu.  
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4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną o miejscu  

i terminie ogłoszenia wyników Konkursu, najpóźniej 2 dni przed ogłoszeniem, o którym mowa 

w § 6 Regulaminu.  

5. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie 

Komisji Konkursowej uczestniczący w posiedzeniu. 

6. Organizator Konkursu może:  

1) unieważnić Konkurs,   

2) zatwierdzić rozstrzygnięcie Konkursu.  

7. Organizator unieważni Konkurs, jeżeli nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub 

jeżeli Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty.   

8. Zastrzega się, że ocena Komisji Konkursowej może skutkować brakiem wyłonienia laureata, 

co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w § 7 ust. 1. 

§ 6 
 Ogłoszenie wyników 

  
Ogłoszenie wyników prac Komisji Konkursowej i wyboru zwycięskiej pracy konkursowej 

planowane jest nie później niż 13 czerwca 2022 r., podczas konferencji prasowej, na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie: www.nysa.eu oraz w mediach społecznościowych 

Gminy Nysa.   

§ 7 
Nagrody  

 

1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu jest zlecenie wykonania muralu, którego tematem jest  

„Przyroda w Gminie Nysa”, zgodnie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 

 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).  

2. Szczegóły wykonania muralu zostaną określone w umowie zawartej między Organizatorem,  

a Wykonawcą – autorem zwycięskiego projektu. Wynagrodzenie za wykonanie muralu 

stanowi równowartość kwoty 50.000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 

00/100).  

3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do projektu muralu następuje z chwilą 

ogłoszenia wyników Konkursu, na podstawie złożonego przez Zwycięzcę Konkursu  

oświadczenia, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. Organizator bez odrębnego wynagrodzenia nabywa na własność wszystkie 

egzemplarze, na których projekt muralu został utrwalony. 

4. Laureat nagrody głównej (Zwycięzca Konkursu) nabywa prawo do żądania zapłaty, po 

prawidłowym wykonaniu muralu, zgodnie z § 9 Regulaminu. 

5. Należność za wykonanie muralu zostanie wypłacona po dokonaniu odbioru muralu, na konto 

autora lub reprezentanta zespołu autorskiego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez 

Organizatora prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

6. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez Organizatora bez uwag 

protokół odbioru muralu. 

§ 8 
 Prawa Autorskie  

 

Zwycięzca Konkursu - bez dodatkowego wynagrodzenia – przenosi:  

http://www.opole.pl/
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1) majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego w ramach Konkursu projektu na wyłączność 

Gminy Nysa bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w formacie 

określonym przez Organizatora, w zakresie wszelkich pól eksploatacji, a w szczególności:  

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia projektu muralu jakimikolwiek środkami  

i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzenia projektu graficznego do pamięci 

komputera – przez przekopiowanie jak i publikowanie w Internecie,  

b) rozpowszechniania projektu muralu, w szczególności poprzez udostępnianie w sieci 

komputerowych w sposób zapewniający dostęp do niego w czasie indywidualnie 

wybranym przez użytkownika,  

c) korzystania, publicznego rozpowszechniania i publikowania projektu muralu,  

d) utrwalenia,  

e) trwałego zwielokrotniania każdą znaną techniką i w jakiejkolwiek formie,  

f) sporządzania cyfrowego zapisu projektu muralu,  

g) wprowadzenia do obrotu oraz publicznego upowszechniania w tym użycia: kopiowania, 

wystawiania, wyświetlania, a także do publicznego udostępniania materiałów  

z użyciem projektu muralu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie wybranym w kraju i za granicą,  

h) przystosowania, zmian układu lub jakiejkolwiek innej zmiany,  

i) wykorzystania projektu graficznego muralu do celów promocyjnych i reklamy;  

2) prawo do wykonywania praw zależnych.    

§ 9 
 Wykonanie muralu  

  
1. Zwycięzca Konkursu wykona osobiście swój mural według zgłoszonego projektu na ścianach  

muru, o których mowa w § 2 ust. 4 najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r., na podstawie 

odrębnej umowy zawartej z Organizatorem, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu. 

2. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin wykonania muralu może 

zostać przesunięty przez Organizatora, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony 

uczestników Konkursu.  

§ 10 
 Postanowienia Końcowe  

 
1. We wszystkich kwestiach spornych dot. wyboru projektu muralu decyzje podejmuje Komisja 

Konkursowa.  

2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie,  

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, reprezentowana przez Burmistrza Nysy.  

3. Dane osobowe zbierane są w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe 

Zwycięzcy Konkursu mogą być przekazane osobom trzecim, jak i podlegać publikacji  

w ramach realizacji przez Gminę Nysa majątkowych praw autorskich do projektu.  

4. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.  

5. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że uczestnik Konkursu oświadcza, 

iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych  
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i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią  

z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik 

Konkursu zrekompensuje Gminie Nysa, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty 

poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, 

zwalniając Gminę Nysa od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.  

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.  

o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).  

7. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Nysie – www.nysa.eu oraz w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków 

Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje  

o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie www.nysa.eu. Zmiany wchodzą  

w życie z dniem ich publikacji.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w każdym czasie.  

10. Organizator, z zastrzeżeniem ust. 1, ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których 

niniejszy Regulamin nie reguluje.  

11. Projekty nienagrodzone będzie można odebrać w siedzibie Organizatora Konkursu, 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Nysie,  

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, do 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, o którym 

mowa w § 6 Regulaminu. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom. Nieodebrane 

prace zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od daty ogłoszenia wyników 

Konkursu. 

12. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać  

w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Nysie. 

Osobą do kontaktu ze strony organizatora jest Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, 

Turystyki i Ochrony Zabytków - Pan Anatol Bukała, e-mail: a.bukala@www.nysa.pl,  

tel.: 77 40 80 589.   

 

 

Załączniki do Regulaminu:  

Załącznik nr 1 – Schemat graficzny powierzchni ścian/mapa skala 1:500, wraz  

z fotografiami (10 szt.) przedstawiającymi stan techniczny muru, 

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia pracy konkursowej, 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o prawach autorskich majątkowych do zgłoszonego 

projektu,  

Załącznik nr 4 – Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych.   


