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REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE MURALU NA  
ŚCIANIE NA BUDYNKU  PRZY ULICY RYBAKI 35 W WARSZAWIE 

  
  

  
I. Organizator:   
  

Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie muralu na ścianie budynku przy ul. Rybaki 
35 jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa.   
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która bierze udział w konkursie. 

  
II. Opis przedmiotu konkursu:  
  

Cel konkursu:  
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego Projektanta i Wykonawcy muralu, czyli 
wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane przez zwycięzcę 
Konkursu na elewacji budynku przy ul.  Rybaki 35 w Warszawie. 
  
Tematyka pracy:  
POWSTANIE WARSZAWSKIE – WALKI W OBRONIE REDUTY PWPW  w sierpniu 1944  
 
Lokalizacja muralu:   
Dwie przylegające do siebie, narożne ściany budynku PWPW S.A. przy ul. Rybaki 35 w 
Warszawie. Wymiary ściany przeznaczonej pod mural: wysokość 940 cm, szerokość 1020 
cm (530 cm + 490 cm). Dokładne wymiary ściany wraz z fotografią i szkicami stanowią 
załączniki nr 1, 1a, 1b.   
  
Technika wykonania:  
Grafikę należy wykonać na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do 
malarstwa na elewacji budynku gwarantujących trwałość wykonanego muralu. 

   
III. Warunki uczestnictwa: 

 
1. Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty.  
2. Uczestnicy konkursu na projekt i wykonanie muralu zobowiązani są do przedłożenia 

wraz z pracą konkursową swojego CV, KRS firmy lub NIP firmy z portfolio w zależności 
od statusu uczestnika konkursu. 

3. Projekt muralu musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.  
4. Wszyscy uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych.  
5. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt, w tym przypadku każdy 

projekt powinien być dostarczony w osobnej kopercie.  
6. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.  
7. Uczestnik konkursu ma stosowne kwalifikacje do wykonania projektu na ścianie. 
8. Potwierdzeniem kwalifikacji mogą być świadectwa wykształcenia kierunkowego i 

referencje potwierdzające wykonanie podobnego rodzaju prac, udokumentowane 
zdjęciami. 

9. Przystępując do konkursu każdy uczestnik potwierdza prawa autorskie do nadesłanego 
projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy 
konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające  
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z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych. Do projektu należy dołączyć Kartę 
zgłoszenia (załącznik nr 2).  

10. Zwycięstwo w konkursie wiąże się z przekazaniem praw autorskich do projektu na 
wszystkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rzecz 
Organizatora w celu wykorzystania prac w celach popularyzatorskich oraz 
promocyjnych. 

11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu 
oraz, w przypadku wygranej, na podanie imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.  

12. Powstawanie muralu będzie dokumentowane fotograficznie i filmowo przez 
Organizatora, a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych projektu. 

13. W przypadku wygrania konkursu Uczestnik zobowiązuje się do wykonania projektu 
muralu w terminie ustalonym z Organizatorem w odrębnym porozumieniu. 

   
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:  
 

Projekty zawierające: 
- projekt muralu, 
- CV, 
- KRS firmy lub NIP firmy oraz portfolio, 
- wypełnioną kartę zgłoszenia, 
- kosztorys wykonania, 

należy przesyłać w formie drukowanej na adres: 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa  
z dopiskiem (Konkurs na mural) 
w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. Kopertę ze zgłoszeniem należy 
opisać: „Konkurs na mural”. 
 
1. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia projektów zgłaszanych na konkurs powstałe 

podczas doręczania przez pocztę lub kuriera.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia 

przez pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu organizatora 
lub przez/do organizatora w związku z konkursem.  

3. Zgłoszone prace konkursowe nie są odsyłane uczestnikom.   
  

V. Sposób oceniania prac konkursowych:   
  

1. Zgłoszone do Konkursu na projekt i wykonanie muralu zostaną ocenione pod względem 
spełnienia wymogów formalnych przez Zespół powołany przez Organizatora  
wg następujących kryteriów: 
- spełnienie wymogów formalnych 
- zgodności z tematyką konkursu na projekt i wykonanie muralu 
- walorów artystycznych 
- kosztów wykonania 

2. Decyzje Zespołu są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Zespołu nie przysługuje 
odwołanie.  

 
VI. Nagrody:   
  

1. Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymuje nagrodę za projekt  
w wysokości 7 000 zł brutto, która będzie wypłacona w formie przelewu w ciągu 14 dni 
od dnia wykonania muralu.  
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2. Koszty wykonania muralu na postawie złożonego i zweryfikowanego kosztorysu 
pokrywa Organizator. 

 
  

VII. Sposób podania wyników konkursu na projekt i wykonanie muralu do publicznej wiadomości   
 

1. Wynik konkursu na projekt i wykonanie muralu zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie 
internetowej organizatora  www.pwpw.pl . 

2. Laureat konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną 
i pocztą tradycyjną. 

3. Projekty uczestników, którzy się nie zakwalifikują zostaną zniszczone komisyjnie przez 
Zespół Organizatora na podstawie protokołu zniszczenia. 

4. Z autorem nagrodzonej pracy Organizator podpisze umowę na wykonanie projektu. 
Nagroda nie stanowi wynagrodzenia za wykonanie muralu. 

 
VIII. Harmonogram konkursu na projekt i wykonanie muralu: 

 
1. Termin nadsyłania zgłoszeń : do 15 września 2017 r. W przypadku listu lub przesyłki 

pocztowej (kurierskiej) decyduje data stempla pocztowego/potwierdzona data wysyłki. 
2. Ogłoszenie wyników: 22 września 2017 r. 
3. Termin zgłoszenia reklamacji: 24 września 2017 r. 
4. Termin realizacji projektu: 20 października 2017 r. W uzasadnionych przypadkach, w 

porozumieniu i za zgodą Organizatora termin może zostać warunkowo przedłużony. 
  
IX. Unieważnienie konkursu  

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na projekt i wykonanie 
muralu w przypadku:  

- gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,  
- gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków regulaminu, 
- niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych, 
- gdy żaden z projektów w zadowalający sposób nie spełni wymagań określonych w 
tematyce muralu, 
- z innych uzasadnionych powodów. 

 
X. Dane Osobowe 

 
1. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 
Konkursu, w tym, wydania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników.  

3. Administratorem danych osobowych w ramach Konkursu jest Organizator.  
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału 

w Konkursie. 
5. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo do ich poprawiania. 
 
XI. Reklamacje 
 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane przez Uczestników  
w formie elektronicznej na adres: r.mierzejewski@pwpw.pl  

http://www.pwpw.pl/
http://www.pwpw.pl/
http://www.gdansk.pl/
mailto:r.mierzejewski@pwpw.pl
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w ciągu 2 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia ostatecznych wyników 
Konkursu. 

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej do 
korespondencji oraz opis podstaw reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od daty 
doręczenia reklamacji. 

4. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie elektronicznej. 
 
XII. Postanowienia końcowe: 

 
1. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu jest równoznaczne  

z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
2. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie muralu jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac we wszelkiego rodzaju mediach.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w Regulaminie.  
4. Organizator konkursu na projekt i wykonanie muralu zastrzega sobie prawo do korekty 

zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania 
go do realizacji. 

5. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik 
Konkursu na projekt i wykonanie muralu. 

6. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do właściwego przygotowania ściany pod zwycięski 
projekt, gwarantującego prawidłowe i trwałe wykonanie muralu.  

7. Zwycięski projekt muralu będzie wykonany profesjonalnymi materiałami, służącymi do 
tworzenia tego rodzaju grafik i zostanie zrealizowany w lokalizacji z pkt. II niniejszego 
regulaminu.  

8. Koszt materiałów ponosi Organizator na podstawie kosztorysu przygotowanego przez 
Uczestnika Konkursu .  

9. Ewentualne koszty związane z rusztowaniami niezbędnymi do wykonania projektu leżą 
po stronie Uczestnika Konkursu. 

10. Realizacja wybranego projektu, w każdym jego etapie, będzie odbywać się pod 
nadzorem i w porozumieniu z właściwymi służbami Organizatora. 

11. Zabronione jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, 
zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za obraźliwe lub społecznie 
niewłaściwe. 

12. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator uprawniony jest do 
wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, po 
uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez przekazanie stosownej informacji  
w sposób, w jaki publikowany był Regulamin. 

14. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

15. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem konkursu będą rozstrzygane  
w sposób polubowny lub przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 
Pozwanego 

16.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 
 
XIII. Kontakt 

 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa. Osoba 
do kontaktu Radosław Mierzejewski tel. 22 2352147, e-mail: r.mierzejewski@pwpw.pl  

mailto:r.mierzejewski@pwpw.pl

