KONKURS NA PROJEKT MURALU
REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu na opracowanie najlepszego projektu wielkoformatowego malowidła ściennego na elewacji budynku przy ul. Gdańskiej 1 we Wrocławiu, zwanego dalej
„muralem”.
II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Inkom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Chałupnicza
55, 51 – 503 Wrocław), NIP 8942326409, REGON 931124709, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256812, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, deweloper budujący budynek mieszkaniowy z częścią usługową przy ulicy Gdańskiej 1
we Wrocławiu, na którym wykonany zostanie mural zgodnie ze zwycięskim projektem.
III. PRZEDMIOT KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie projektu muralu, który zostanie zrealizowany na zewnętrznych
ścianach budynku o łącznej powierzchni 545 m² (Załącznik nr 1) przy ul. Gdańskiej 1 we Wrocławiu.
2. Projekt musi być zgodny z kształtem i wymiarami ścian (Załącznik nr 1).
3. Projekt należy przedstawić niezależnie oraz zwizualizowany na rysunku budynku (Załącznik nr 1).
4. Tematyka muralu w dowolny sposób powinna być zintegrowana z miejscem, w którym będzie on
funkcjonował.
5. Budynek, na którym wykonany zostanie mural zlokalizowany będzie w obrębie Placu Grunwaldzkiego. Jest to teren objęty pieczą Miejskiego Konserwatora Zabytków. Projekty wyłonione w pierwszym etapie konkursu opiniowane będą u Plastyka Miejskiego, a następnie Miejskiego Konserwatora Zabytków. Obowiązkiem zwycięzcy konkursu będzie naniesienie uwag Plastyka Miejskiego i/
lub Miejskiego Konserwatora Zabytków, jeśli takie się pojawią.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne.
2. Uczestnik konkursu nie musi być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców.
3. Uczestnicy mogą ubiegać się o nagrodę wspólnie. W tym celu wyznaczają reprezentanta. W razie
wyboru pracy, której autorem jest więcej niż jeden uczestnik, za zwycięską pracę przyznawana
jest jedna nagroda dla wszystkich autorów, która jest wypłacana do rąk reprezentanta.
4. Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac.
5. Przystępując do konkursu każdy Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego projektu. Praca konkursowa nie może w żaden sposób naruszać praw osób trzecich.
6. Autor zwycięskiego projektu zobowiązany jest do przeniesienia praw autorskich majątkowych na
Organizatora, a ponadto autor zobowiąże się do niewykonywania autorskich praw osobistych do
muralu. Autor zobowiąże się do sprawowania nieodpłatnego nadzoru autorskiego nad wykonaniem i ewentualną konserwacją muralu. Autor podpisze umowę na podstawie, której uregulowane
zostaną wszelkie kwestie związane z przeniesieniem praw autorskich na Organizatora.

7. Zwycięski projekt umieszczony zostanie na wizualizacjach budynku, które wykorzystywane będą
w celach marketingowych, na co autor projektu wyrazi zgodę.
8. Zgłoszenie do Konkursu jest jednocześnie akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem
się do jego przestrzegania.
V. PRZEBIEG KONKURSU
1. Projekt muralu należy przesyłać do 28 lutego 2019 na adres: mural@inkomsa.pl.
2. Do każdego projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem wg wzoru (załącznik nr 2).
3. Konkurs przebiegał będzie dwuetapowo.
Etap I. Do 15 marca 2019 wyłonione zostaną trzy prace, które organizator przedłoży do zaopiniowania Plastykowi Miejskiemu Wrocławia, a następnie Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków
Wrocławia. Procedura Urzędowa standardowo trwa 60 dni.
Etap II. Do 15 maja 2019 wyłoniony zostanie ostateczny zwycięzca, chyba, że nie będzie to możliwe z przyczyn niezależnych od Inkom S.A., a w szczególności z uwagi na bieg procedur administracyjnych.
4. Każdy z uczestników otrzyma wiadomość e-mail, na wskazany przez siebie adres. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na komunikowanie się drogą elektroniczną.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.
VI. NAGRODA
1. W konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca, który otrzyma od Organizatora 8.000 zł netto.
2. Wartość nagrody wypłacona zostanie po ostatecznym zaakceptowaniu projektu przez Plastyka
Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków Wrocławia.
VII. REKLAMACJE
1. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z prowadzeniem Konkursu poprzez
opisanie swoich uwag w formie elektronicznej i przesłanie ich na adres poczty elektronicznej Organizatora lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Organizatora.
2. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania jej przez Organizatora.
3. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub
pisemnie
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z obowiązkiem informacyjnym określonym art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO) niniejszym Organizator informuję Uczestników, że Administratorem
danych osobowych przekazywanych w celu udziału w Konkursie jest Inkom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Chałupnicza 55, 51 – 503 Wrocław), NIP 8942326409, REGON
931124709, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000256812.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora mogą być wykorzystywane w celu organizacji Konkursu na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej w Zgłoszeniu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych
Uczestnika:
a. Podstawowe dane identyfikacyjne;
b. Dane dotyczące zamieszkania;
c. Dane niezbędne w celu kontaktu z Uczestnikiem;

4. Nie przekazujemy danych osobowych Kandydata poza teren EU/EOG.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez
Organizatora do czasu zakończenia realizacji Konkursu, a także po tym czasie do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Konkursu.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Uczestnikowi przysługuje
prawo:
a. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. Do sprostowania (poprawiania swoich danych);
c. Do usunięcia danych
d. Do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f. Do przenoszenia danych;
g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
a. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa;
b. Gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków regulaminu;
c. Zaistnienia sytuacji niezależnych od Organizatora
2. Jeśli Organizator uzna, że żadna z prac nie spełnia jego oczekiwań, a co za tym idzie, nie może zostać zrealizowana na budynku, zwycięzca zostanie wybrany, ale otrzyma tylko 40% wartości nagrody. W takim przypadku autor zwycięskiego projektu nie przekazuje Organizatorowi autorskich
praw majątkowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie konkursu na każdym
jego etapie.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu we współpracy z autorem,
w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.
6. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.
7. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora
8. Niniejszy konkurs na projekt muralu nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r.
o grach losowych i zakładach wzajemnych
X. KONTAKT
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Joanna Królikowska (mural@inkomsa.pl, 576193988).
Lista załączników:
1. Załącznik 1. Budynek mieszkalny z funkcją usługową na poziomie parteru zlokalizowany w obrębie Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu. Zwycięski projekt zrealizowany zostanie na ścianach widocznych na pierwszym planie, na które naniesiono wymiary.
2. Załącznik 2. Formularz zgłoszeniowy

