
 

Regulamin konkursu na projekt i realizację murali  

I. Organizator  

Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie murali jest Gmina Miejska Rumia z siedzibą 

przy ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia.   

Partnerem konkursu jest Energa Operator Spółka Akcyjna.  

II. Opis przedmiotu konkursu na projekt i wykonanie murali 

Cel konkursu: 

Celem konkursu jest wyłonienie maksymalnie 6 najlepszych projektów malowideł ściennych, 

które zostaną zrealizowane przez laureatów na budynkach stacji transformatorowych i będą 

propagować szeroko rozumianą segregację odpadów.  

Tematyka muralu: 

Projekt muralu musi być ściśle związany z propagowaniem segregacji odpadów. Powinien 

również uświadamiać odbiorców, jak dużym problemem dla środowiska naturalnego są  

– generowane lokalnie i globalnie – śmieci.  

Projekt powinien mieć walory edukacyjne i odznaczać się wysoką wartością artystyczną. 

Zgłaszane projekty nie mogą zawierać treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, 

sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym. Projekty nie mogą naruszać praw osób 

trzecich.  

Szczegółowe informacje dotyczące budynków znajdują się w załączniku nr 2.  

Technika muralu: 

Wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych 

do malarstwa na elewacji budynku. Dodatkowo zabezpieczenie powierzchni antygrafitową/ 

antywandalizmową farbą (tam, gdzie jest to możliwe).  

 

III. Warunki uczestnictwa  

1. Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwarty. 



2. Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.   

3. Uczestnikami konkursu na projekt i wykonanie muralu mogą być pełnoletnie osoby 

fizyczne lub zespoły autorskie. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem 

uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu 

upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.  

4. Przepisy dotyczące uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników biorących 

wspólnie udział w konkursie.  

5. 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 i osoby przysposobione. 

6. Wszyscy uczestnicy konkursu na projekt i wykonanie murali otrzymują taki sam pakiet 

materiałów informacyjnych. 

7. Wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w tego typu realizacjach potwierdzone w 

dołączonym przez uczestnika portfolio.  
8. Przystępując do konkursu na projekt i wykonanie murali, każdy uczestnik potwierdza 

posiadanie praw autorskich do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw 

autorskich osób trzecich. Uczestnicy konkursu na projekt i wykonanie murali ponoszą 

odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania 

materiałów jako własnych.  

9. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu na projekt i wykonanie murali więcej niż jeden 

projekt, w tym przypadku każdy projekt powinien być dostarczony w osobnej kopercie lub 

zgłoszony za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego (jeden projekt to 

jedno zgłoszenie w elektronicznym formularzu rejestracyjnym).  

10. Konkurs na projekt i wykonanie murali jest prowadzony w języku polskim. Zgłoszenia 

przyjmowane są w języku polskim. Dokumenty zgłoszone w innym języku powinny zostać 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem.  

11. Uczestnik konkursu na projekt i realizację murali wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w przypadku wygranej na podanie imienia                        

i nazwiska do wiadomości publicznej.  

12. Projekt powinien zagospodarowywać wszystkie ściany stacji transformatorowej. Należy 

jednak zachować wszelkie opisy spółki ENERGA na infrastrukturze energetycznej (nazwa, 

numer i informacje ostrzegawcze), tak aby pozostały widoczne. 

13. Laureaci konkursu zobowiązują się do wykonania murali do 31 października 2022 roku.  

14. Projekt może zostać przedłożony: 



• W siedzibie Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ kuriera: W 

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na projekt i wykonanie murali”, na papierze 

w formacie A3 oraz w formie elektronicznej pamięci zewnętrznej USB w plikach w 

jednym z następujących formatach graficznych: JPEG/PDF/PNG w minimalnym 

rozmiarze 2000 × 3000 px. Dodatkowo należy załączyć wizualizację muralu na 

przykładowej stacji transformatorowej. Projekt powinien mieć charakter kolorowy, 

odwzorowujący rzeczywiste barwy muralu. Do projektu należy załączyć kartę 

zgłoszenia oraz portfolio.  

• Za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego: Plik graficzny w 

jednym z następujących formatach: JPEG/PDF/PNG w minimalnym rozmiarze 2000 × 

3000 px. Dodatkowo należy załączyć wizualizację muralu na przykładowej stacji 

transformatorowej. Projekt powinien mieć charakter kolorowy, odwzorowujący 

rzeczywiste barwy muralu. Dodatkowo należy załączyć portfolio.  

15. Komisja konkursowa wskaże poszczególnym laureatom stację transformatorową, na której 

zostanie wykonany mural.  Mural może zostać wykonany na jednej z czterech stacji dużych 

lub na jednej z dwóch stacji małych.  

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac 

1. Portfolio, projekt konkursowy wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia 

należy dostarczyć listownie/ kurierem/ osobiście do Urzędu Miasta w Rumi (ul. 

Sobieskiego 7, 84-230 Rumia) lub uzupełniając elektroniczny formularz rejestracyjny w 

nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2022 r.  

W przypadku korespondencji listownej lub wysłanej za pośrednictwem kuriera za datę 

dostarczenia przyjmuje się datę doręczenia przesyłki. 

2. Prace przesłane po tym terminie nie będą oceniane przez komisję konkursową.  

3. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia projektów zgłaszanych na konkurs powstałe 

podczas doręczenia przez pocztę lub kuriera.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez 

pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysłanych do organizatora w związku z 

konkursem.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez 

elektroniczny formularz rejestracyjny.  

6. Zgłoszone prace konkursowe nie są odsyłane uczestnikom.  



V. Sposób oceniania prac konkursowych 

1. Oceny projektów dokona powołana przez burmistrza Rumi komisja konkursowa.  

2. Komisja konkursowa w pierwszym etapie dokona oceny pod względem formalnym. 

Projekty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie zostaną zakwalifikowane do 

drugiego etapu konkursu.  

3. Komisja konkursowa w drugim etapie dokona oceny projektów pod kątem zgodności z 

tematem konkursu, a także ich walorów artystycznych i oryginalności.  

4. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 6 zwycięskich projektów.  Projekty te zostaną 

wysłane do zatwierdzenia do partnera konkursu ENERGA Operator. W przypadku 

odrzucenia, któregoś z projektów partnerowi zostanie przedstawiony kolejny projekt z listy 

rezerwowej. Autorzy zatwierdzonych projektów będą nazywani laureatami konkursu.  

5. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 5 projektów, które znajdą się na liście 

rezerwowej.  

6. Komisja konkursowa może podjąć decyzję, że nie wyłoni żadnego laureata.  

7. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Komisji 

konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

VI. Nagrody 

1. Każdy laureat konkursu za każdy wyróżniony projekt otrzyma nagrodę finansową w 

wysokości 2000,00 zł brutto.  

2. Każdy laureat konkursu za poprawne i zgodne z umową wykonanie muralu na wskazanej 

budynku stacji transformatorowej dużej otrzyma nagrodę finansową w wysokości 7 500,00 

zł brutto. Za poprawne i zgodne z umową wykonanie muralu na budynku wskazanej stacji 

transformatorowej małej otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5000,00 zł brutto. 

Wykonanie muralu obejmuje odpowiednie przygotowanie ścian budynku oraz naniesienie 

muralu. 

3. Nagroda zostanie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  

4. Z laureatami konkursu Organizator podpisze umowę na wykonanie muralu. Nagroda 

stanowi wynagrodzenie za projekt i wykonanie muralu wraz z przeniesieniem autorskich 

praw majątkowych do muralu na Gminę Miejską Rumia. W przypadku prac zespołowych 

umowa zostanie podpisane z reprezentantem zespołu, który dokona właściwych rozliczeń 

finansowych z pozostałymi członkami zespołu. Organizator nie bierze odpowiedzialności 

za te rozliczenia finansowe.   



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

publicznej wiadomości 

1. Wyniki konkursu na projekt i wykonanie muralu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie 

internetowej Gminy Miejskiej Rumia rumia.eu oraz w innych dostępnych dla organizatora 

kanałach informacji. 

2. Laureaci konkursu na projekt i wykonanie muralu zostaną dodatkowo poinformowani o 

wynikach pocztą elektroniczną.  

VIII. Harmonogram konkursu na projekt i wykonanie murali:  

Etap Termin 

Przyjmowanie prac konkursowych   19.08.2022 r.-18.09.2022 r.  

Obrady Komisji Konkursowej   19.09.2022 r.-23.09.2022 r.  

Ogłoszenie wyników II etapu konkursu Do 30.09.2022 r.   

Realizacja projektu  Do 31.10.2022 r.   

 

IX. Unieważnienie konkursu na projekt i wykonanie murali 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 

1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 

2) gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków regulaminu, 

3) gdy żadna z prac konkursowych nie zostanie zatwierdzona przez partnera konkursu,  

4) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych, 

5) sytuacji niezależnych od Organizatora.  

 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie murali jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

2. Przystąpienie do konkursu na projekt i wykonanie murali jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na nieodpłatną publikację pracy w mediach. 



3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty projektu laureata, jedynie po konsultacji z 

autorem, w celu ostatecznego przygotowania go do realizacji.  

5. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik 

konkursu na projekt i wykonanie murali. 

6. Zwycięskie projekty murali będą wykonane przez wybranych autorów profesjonalnymi 

farbami elewacyjnymi na ścianach budynków stacji transformatorowych wskazanych przez 

Organizatora.  

7. Koszty realizacji projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym BHP), 

pokrywa laureat, z którym zostanie zawarta umowa na realizację muralu. 

8. Organizator nie zapewnia farb i rusztowania na wykonanie muralu.  

9. Wszelkie spory między Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Organizatora.    

10. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z 

konkursu. 

11. Konkurs, którego zasady zostały przedstawione w niniejszym regulaminie, nie jest grą 

losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

12.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

XI. Kontakt  

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Rumi, w Wydziale 

Promocji i Zieleni Miejskiej (pokój 113). Osobą do kontaktu jest Anna Borys – naczelnik 

Wydziału Promocji i Zieleni Miejskiej, tel.: 58 679 66 01, e-mail: promocja@um.rumia.pl. 

 

Załącznik nr 2 
 

1. Stacja transformatorowa nr T-2514 
Lokalizacja: Koniec ul. Gdańskiej (przed rondem Lecha Kaczyńskiego)  
Wymiar: Mała (wysokość około 3 m; szerokość około 5,40 m). Jedna ze ścian nie 
wymaga całkowitego wymalowania.  
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. Stacja transformatorowa nr T-2537  
Lokalizacja: ul. Chylońska (przy wejściu na teren Szkoły Podstawowej nr 9)  
Wymiar:  Duża (wysokość około 3 m; szerokość około 5,30 m)  
 

 

 



 
 

 
 

 

 



3. Stacja transformatorowa nr T-2539  
Lokalizacja: Przy ul. Pomorskiej 9 
Wymiar: Duża (wysokość około 3 m; szerokość około 5,30 m) 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

4. Stacja transformatorowa nr T-2565 
Lokalizacja: ul. Dąbrowskiego  
Wymiar: Duża (wysokość około 4,5 m; dłuższa ściana szerokość na około 6,80 m) 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

5. Stacja transformatorowa nr T-2590 
Lokalizacja: ul. Różana 42  
Wymiar: Mała (wysokość ściany bocznej około 3,20 m, szerokość około 4,40 m) 

 



 
 

 
 



 
 

6. Stacja transformatorowa nr T-4557 
Lokalizacja: ul. Świętopełka (na terenie Szkoły Podstawowej nr 1) 
Wymiar: Duża (wysokość około 3 m; szerokość około 5,30 m) 
 

 

 



 
 

 
 

 
 



 


