
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

Konkurs plastyczny na projekt „Eko-mural” w ramach projektu Podkowa Leśna = Human Smart Town 

realizowanego przez Miasto Podkowa Leśna w partnerstwie z Politechniką Warszawską, 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Towarzystwem Przyjaciół Miasta  

z siedzibą w Podkowie Leśnej, Stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk oraz Fundacją Rozmawiamy, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020 

 

 

§ 1  Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozmawiamy - ul. Przemysłowa 8a, 13-230 Lidzbark. 

Adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 35, 13-230 Lidzbark. 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: 

Ludwik Zaunar, adres e-mail: fundacjarozmawiamy@gmail.com 

3. Wszelkie pytania prosimy kierować wyłącznie na podany adres e-mail. 

 

§ 2  Cel i przedmiot konkursu 

 

1. Celem konkursu jest: 

▪ zainteresowanie uczestników problemem związanym z zanieczyszczeniem powietrza – 

smogiem, 

▪ zwiększenie poziomu świadomości w/w problemu wśród mieszkańców miast 

uczestniczących w konkursie Human Smart Cities, 

▪ pobudzenie kreatywności uczestników – co robić, by zmniejszyć ilość SMOGU w 

środowisku, 

▪ nauka o ekologii poprzez kreatywną edukację i działania manualne 

▪ poszerzenie wiedzy uczniów i dorosłych na temat tego, co można zrobić, by zmniejszyć 

ilość smogu w otaczającym nas świecie i najbliższym środowisku, 

▪ propagowanie idei ekologicznego trybu życia, 

▪ uświadamianie o obecnym stanie zanieczyszczenia środowiska, 

▪ propagowanie właściwych zachowań i zasad, które pozwalają poprawić stan czystości 

powietrza, 

▪ prezentacja twórczości uczestników  

 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu „Eko-mural” obejmującego odpowiedź na 

pytanie: Jak skutecznie można walczyć ze smogiem? W ramach konkursu należy stworzyć 

pracę plastyczną – plakat w dowolnej technice (rysunek, obraz, grafika komputerowa, kolaż 

itd.). 

3. Murale wg zwycięskich projektów zostaną wykonane na budynkach Szkoły Podstawowej  

w Podkowie Leśnej przez Urząd Gminy Podkowa Leśna farbami pochłaniającymi dwutlenek 

węgla. 

 

 



 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

a. uczniowie szkół ponadpodstawowych z listy miast uczestniczących w konkursie 

Human Smart Cities (kat. młodzież szkolna) mural o wymiarach ..6m x 2-6m 

(wysokość od 2 do 6 m w zależności od propozycji Uczestnika Konkursu) 

b. osoby dorosłe zamieszkałe w miastach uczestniczących w konkursie Human Smart 

Cities (kat. osoby dorosłe) mural o wymiarach  11,5m x 2-6m (wysokość od 2 do 6 m 

w zależności od propozycji Uczestnika Konkursu) 

c. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub inne podmioty (w tym nie 

posiadające osobowości prawnej) mające siedzibę w miastach uczestniczących w 

konkursie Human Smart Cities (kat. Profesjonaliści, tj. artyści, agencje reklamowe, 

podmioty zawodowo zajmujące się opracowywaniem i wykonywaniem murali, itd.) 

mural o wymiarach.9,65m x 6m 

2. Lista miast uczestniczących w konkursie Human Smart Cities obejmuje: 

a. Miasta duże: 

i. Kielce 

ii. Lublin 

b. Miasta średnie 

i. Ełk 

ii. Kłodzko 

iii. Kołobrzeg 

iv. Krosno 

v. Mińsk Mazowiecki 

vi. Nakło n. Notecią 

vii. Nowa Ruda 

viii. Ostróda 

ix. Pleszew 

x. Rawicz 

xi. Siemianowice Śląskie 

xii. Sierpc 

xiii. Tomaszów Mazowiecki 

xiv. Zamość 

xv. Zduńska Wola 

c. Miasta małe 

i. Boguchwała 

ii. Kępice 

iii. Krynica Zdrój 

iv. Podkowa Leśna 

v. Sędziszów 

vi. Siechnice 

vii. Zakliczyn 

viii. Żuromin 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Jedna osoba może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną.  

5. Prace muszą być wykonane indywidualnie w formacie minimum A4.  

6. Prace należy wysłać na adres e-mail: fundacjarozmawiamy@gmail.com w formacie PDF/JPG. 

W tytule e-maila należy wpisać: „Eko-mural”.  

mailto:fundacjarozmawiamy@gmail.com


 

 

7. W treści maila  

a. w kategorii Dzieci i młodzież szkolna należy podać następujące informacje:  

i. Imię, Nazwisko,  

ii. Szkołę do której uczęszcza uczeń, 

iii. Numer kontaktowy do ucznia 

iv. Numer kontaktowy do Opiekuna Prawnego (np. rodzica – jeśli uczeń nie 

ukończył 18 roku życia)  

b. W kategorii Dorośli należy podać następujące informacje: 

i. Imię, Nazwisko, 

ii. Miasto, 

iii. Numer kontaktowy 

c. W kategorii Profesjonaliści należy podać następujące informacje: 

i. Imię, Nazwisko, 

ii. Miasto, 

iii. Numer kontaktowy 

d. Bez poprawnie podanych informacji praca nie będzie oceniana. Format pracy: min. 

A4.  

e. W dolnej części pracy należy podać imię i nazwisko autora oraz szkołę (kat. Dzieci i 

młodzież szkolna). 

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową 

 

 

§ 4 Nagrody w konkursie 

 

1. Organizatorzy przyznają nagrody dla laureatów konkursu – zwycięska praca będzie wykonana 

na ścianie budynku w Podkowie Leśnej. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają 

dyplomy za udział w konkursie. 

1 miejsce – mural + Tablet graficzny HUION Q11K V2 

2 miejsce - Tablet graficzny HUION Q11K V2 

3 miejsce – voucher do sklepu Art Equipment o wartości 300 zł  

 

 

 

§ 5 Wykorzystanie prac do promowania działań antysmogowych 

 

1. Udział w Konkursie „Eko-mural” oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie prac autora 

w celu promowania działań antysmogowych w następujących  środkach przekazu: 

a. Na terenie Miasta Podkowa Leśna poprzez wykonanie muralu na budynkach Szkoły 

Podstawowej 

b. Na stronach internetowych Urzędów Miast uczestniczących w konkursie,  

c. Na stronach Facebookowych Urzędów Miast uczestniczących w konkursie 

d. Na grupach tematycznych Facebook, w tym na grupie „Eko-Podkowa”  

e. Na stronie internetowej Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju oraz grupach 

tematycznych dotyczących Smart Cities, administrowanych przez Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Rozwoju. 



 

 

2. W przypadku konieczności rozszerzenia pól eksploatacji prac poza wymienione w pkt. 1 

Organizator Konkursu lub Miasto Podkowa Leśna, zastrzega sobie możliwość indywidualnego 

kontaktu z laureatami konkursu. 

 

 

§ 6 Termin realizacji 

 

1. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie: od 14/10/2021  -  31/12/2021 

2. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana w terminie: do 17.01.2022 

3. Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszone w dniu: 20.01.2022 

4. Wykonanie zwycięskich murali na budynkach Szkoły: do 30.06.2022  

 

 

§ 7 Kryteria i zasady oceny 

 

1. Ocena prac konkursowych. 

a. Konkurs jest złożony z dwóch etapów: etap I – wyłonienie w każdej kategorii 10 prac 

finałowych; etap II – ogłoszenie finałowych prac konkursowych - 1,2,3 miejsce. 

b. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. O wyłonieniu zwycięzców 

konkursu decyduje Komisja Konkursowa. 

 

c. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:  

• jakość wykonania pracy konkursowej, 

• trafność doboru tematu pracy, 

• oryginalność,  

• stopień trudności wykonania.  

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

2. Wyniki konkursu 

Termin nadesłania prac: do 31/12/2021 

Prace konkursowe nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 22.01.2022 

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na grupie „Eko-

Podkowa” na portalu Facebook. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.  

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 

 


