Regulamin
Otwartego Konkursu Graffiti
na wykonanie obrazu na murze szkolnym
z okazji 30-lecia nadania imienia szkole
Organizator:
Szkoła Podstawowa w Czernikowie, ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo, tel. 883 690 234
Czas i miejsce:
Piątek 31 maja od godz. 14:00 i sobota 1 czerwca 2019 r. do godz. 13:00,
Czernikowo, ul. Szkolna 15. Z możliwością darmowego noclegu w szkole, po uprzednim
zgłoszeniu
Cele konkursu:
 uświetnienie 30-rocznicy nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Szkole Podstawowej w Czernikowie
 powstanie graffiti związanych z życiem i twórczością Patrona Szkoły
oraz z historią Powstania Warszawskiego
 wykonanie (namalowanie) graffiti według celu ustalonego przez Organizatora
konkursu we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie
 popularyzacja nowoczesnej sztuki malarskiej
Uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie lub grupy osób, w których co
najmniej jedna z osób jest pełnoletnia.
2. Każda osoba lub grupa osób może wykonać w trakcie konkursu nieograniczoną ilość
projektów graffiti.
3. Wykonywany projekt graffiti musi być autorską pracą uczestnika konkursu, do którego
posiada nieograniczone prawa autorskie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez uczestników konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na uczestnikach
konkursu.
5. Powierzchnia muru do wykonania jednego lub więcej graffiti udostępniona dla uczestnika
konkursu będzie mieć wymiary ok. 2 m wysokości i ok. od 3 m do 6 m szerokości.
6. Organizator zapewnia, że dane osobowe uczestników konkursu uzyskane w związku z
jego organizacją i przeprowadzeniem będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Ponadto dane osobowe uczestników
konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami);
administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby jest Szkoła
Podstawowa w Czernikowie, ul. Szkolna 15; uczestnikom konkursu przysługuje prawo
dostępu do tych danych i ich poprawiania.
Zgłoszenia do konkursu:
1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać nie później niż do dnia 24 maja 2019 r.
na adres mailowy: spczernikowo@wp.pl lub pod nr telefonu: 883 690 234
2. Dokonując zgłoszenia każdy uczestnik konkursu winien złożyć na piśmie
oświadczenie, o którym mowa w załączniku do niniejszego regulaminu.

Przebieg konkursu:
1. Uczestnicy przybywają na miejsce konkursu na koszt organizatora (zwrot za dojazd)
i dysponują własnymi narzędziami i materiałami (farbami itd.) niezbędnymi do
wykonania projektu.
2. Wykonane w konkursie projekty graffiti oceni Jury powołane przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Czernikowie.
3. Nagrodami w konkursie będą upominki rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Lista
nagrodzonych wraz z fotografiami ich projektów zostanie podana do publicznej
wiadomości i umieszczona na stronie internetowej gminy, szkoły i Facebooku.
4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin konkursu
(malowania graffiti) może zostać przesunięty przez Organizatora bez prawa do
jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników konkursu.
5. Organizator zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom konkursu darmowy obiad
oraz napoje: wodę mineralną, kawę, herbatę.
Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Czernikowie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu oraz do odwołania
konkursu bez podania przyczyny i bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony
uczestników konkursu.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem
i zgodą na warunki w nim zawarte.

Oświadczenie uczestnika Konkursu
Niniejszym oświadczam, że nieodpłatnie przenoszę na Szkołę Podstawową w Czernikowie
całość, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskich praw majątkowych w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U.
z 2006 r.nr 90, poz.631 z późn. zm.) do wykonania projektu graffiti zgłoszonego w ramach
konkursu na graffiti z okazji 30-lecia nadania imienia K.K. Baczyńskiego Szkole
Podstawowej w Czernikowie wraz z prawem do wydawania zezwolenia na wykonywanie
praw zależnych do wyżej wymienionego projektu graffiti na następujących polach
eksploatacji:
1) utrwalanie Projektu na dowolnie wybranym nośniku w wybranej przez Organizatora
technologii zapisu oraz wytwarzanie wybraną przez Organizatora techniką egzemplarzy
Projektu wyłącznie dla potrzeb realizacji zadań statutowych Organizatora;
2) wprowadzanie Projektu do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do
Internetu;
3) nadawanie, wystawianie, reemitowanie oraz odtwarzanie a także publiczne udostępnianie
całości lub części Projektu lub jego powielonych egzemplarzy w taki sposób, aby każdy mógł
mieć dostęp do Projektu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) wykonywanie (malowanie) graffiti według Projektu przez osoby trzecie w miejscu i czasie
wybranym przez Organizatora.

Oświadczam, że przysługujące mi autorskie prawa osobiste i majątkowe
do projektu nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób
trzecich oraz że przeniesienie praw autorskich majątkowych do nich
w powyższym zakresie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

...................................., .............................. 2019 r. ..................................................................
/miejscowość, data/

/imienny podpis uczestnika konkursu/

