
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

na projekt rzeźby koziołka lub trzech koziołków  
w Kędzierzynie-Koźlu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kędzierzyn-Koźle, 8 sierpnia 2017 r. 
 



I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Kędzierzyn-Koźle. 

2. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: www.kedzierzynkozle.pl 

oraz www.aktualnekonkursy.pl 

5. Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną podane do publicznej wiadomości za 

pomocą stron internetowych: www.kedzierzynkozle.pl oraz www.aktualnekonkursy.pl 

 

II. Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie wolnostojącej rzeźby trzech koziołków lub 

jednego koziołka. Projekt winien zakładać posadowienie rzeźby na podstawie, przy czym 

całkowita wysokość rzeźby (wraz z podstawą) może wahać się pomiędzy 70 – 150 cm. 

Ponadto do projektu powinien zostać dołączony krótki opis koncepcji rzeźby wraz ze 

wskazaniem dla jakiego materiału wykonania (metal, drzewo, itp.) projekt jest 

dedykowany. 

2. Celem konkursu jest wzbogacenie przestrzeni miejskiej Kędzierzyna-Koźla dziełem 

o oryginalnej koncepcji artystycznej, charakterystycznej dla miasta. 

3. Projekt winien zakładać możliwość realizacji rzeźby  z materiałów trwałych, odpornych 

na warunki atmosferyczne. 

4. Projekt może podlegać dalszemu autorskiemu opracowaniu w celu najlepszego 

dostosowania dla celów Organizatora Konkursu. 

 

III.  Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

2. Do konkursu nie mogą przystąpić pracownicy oraz współpracownicy jednostek 

organizacyjnych Organizatora, a także ich małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo 

ani osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. Każdy z uczestników może przedłożyć tylko jedną propozycję projektu. 

4. Materiały dla uczestników konkursu dostępne są w wersji elektronicznej na stronach 

internetowych: www.kedzierzynkozle.pl oraz www.aktualnekonkursy.pl: 

1) Regulamin konkursu. 

2) Formularz karty zgłoszeniowej uczestnika. 

 

IV. Zgłaszanie projektów do konkursu 

1. Zgłoszenia do konkursu (stanowią je nierozerwalnie załącznik nr 1 – formularz 

zgłoszeniowy oraz nr 2 – podpisany projekt wraz z opisem koncepcji rzeźby) należy 

składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

promocja@kedzierzynkozle.pl lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta 
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Kędzierzyn-Koźle, pokój 109 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem 

„Konkurs na projekt rzeźby koziołka lub trzech koziołków”. 

2. W przypadku zgłoszenia do konkursu za pomocą poczty elektronicznej, przedmiotowy 

formularz oraz projekt z opisem winny zostać wydrukowane, podpisane, zeskanowane 

i dołączone do wiadomości e-mail. 

3. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie wyznaczonym w pkt. 1, nie będą 

rozpatrywane, przy czym liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

4. Osoba zgłaszająca się do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów informowania o konkursie, co winna potwierdzić przy oddawaniu 

zgłoszenia.  

 

V. Terminy 

1. Zgłoszenia do konkursu (stanowią je nierozerwalnie załącznik nr 1 – formularz 

zgłoszeniowy oraz załącznik nr 2 – podpisany projekt wraz z opisem koncepcji rzeźby) 

należy składać w terminie do dnia 15.10.2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu 

Miasta Kędzierzyn-Koźle). 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia: 30.11.2017 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Konkursu, co 

uzależnione będzie od terminu otrzymania opinii do projektów Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 

VI. Wymogi i kryteria ocen 

1. Projekt rzeźby powinien stanowić dzieło samodzielne i oryginalne (tzn. powinien 

posiadać wyraz artystyczny i w całości stanowić projekt oryginalny). 

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie były przedmiotem 

zgłoszenia w innych konkursach. 

3. Praca konkursowa powinna zawierać część graficzną i opisową, przy czym część graficzna 

to wizualizacja projektu, zaś część opisowa to krótki opis koncepcji rzeźby wraz ze 

wskazaniem dla jakiego materiału wykonania (metal, drzewo, itp.) projekt jest 

dedykowany. 

4. W związku z tym, że planowana lokalizacja rzeźby obejmuje zabytkową część miasta 

Kędzierzyn-Koźle zgłoszone do Konkursu projekty muszą uzyskać pozytywną opinię 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.    

5. Spośród zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektów 

komisja konkursowa wyłoni zwycięski projekt. 

6. Komisja konkursowa będzie oceniała prace poprzez przyznawanie ocen od 5 (najwyższa) 

do 0 (najniższa) w każdym z następujących kryteriów: 

1) walory estetyczne obiektu, w tym oryginalność koncepcji, jakość kompozycyjna 

i estetyczna wykreowanej formy rzeźby oraz przyjętych rozwiązań projektowych; 

2) spełnienie założeń konkursu. 



7. Uzyskanie 0 pkt. w chociaż jednym ze wskazanych kryteriów w pkt. 4 wyklucza 

możliwość przyznania Uczestnikowi nagrody. 

8. W przypadku, gdy dwie lub więcej zgłoszonych do konkursu projektów uzyska taką samą 

– największą liczbę punktów, zwycięzcę wybierze przewodniczący Komisji. 

9. Zwycięski projekt zostanie przekazany Organizatorowi w formie elektronicznej (pocztą  

e-mail) lub na płycie CD lub pendrive w formacie JPG i PDF, w rozdzielczości co najmniej 

300 DPI i w trybie CMYK oraz w pliku roboczym umożliwiającym edycję projektu.  

 

VII. Nagrody 

1. Komisja przyzna jedną nagrodę finansową dla zwycięzcy, w wysokości 2 000,00 zł brutto. 

2. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy podany przez zwycięzcę, po 

zawarciu umowy o przeniesienie praw autorskich. 

 

VIII. Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu, zgłaszając projekt oświadcza, ze przysługują mu do niego pełne 

prawa autorskie. 

2. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób 

trzecich w  przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich. 

3. Po rozstrzygnięciu konkursu i przekazaniu nagrody, autorskie prawa majątkowe oraz 

autorskie prawa zależne do nagrodzonego projektu na rzecz Organizatora Konkursu. 

4. Nabycie autorskich praw, o których mowa w pkt. 2., nastąpi nieodpłatnie na wszystkich 

znanych polach eksploatacji. W szczególności Organizator nabywa prawo do: 

1) Utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (optyczną, cyfrową lub techniką 

druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej 

wielkości). 

2) Wykorzystanie projektu w celu jednokrotnej lub wielokrotnej realizacji rzeźby, a także 

do wykonania innych dowolnych form ruchu rzeźby oraz ekspozycji zrealizowanej 

rzeźby w  dowolnym miejscu. 

3) Wykonania miniatur projektu oraz jego reprodukcji, zdjęć, widokówek, znaczków 

pocztowych, kart okolicznościowych, kalendarzy i innych podobnych wydawnictw 

i materiałów, w  dowolnym nakładzie i dowolną techniką oraz dystrybucji, w tym 

odpłatnej wszystkich takich materiałów. 

4) Wykonania wszelkiego rodzaju materiałów pamiątkowych i reklamowych, 

zawierających wizerunek obiektu w całości lub w części, w tym ubrań, przedmiotów 

codziennego użytku, przedmiotów kolekcjonerskich, breloków i innych podobnych 

przedmiotów w dowolnym nakładzie i dowolną techniką oraz dystrybucji, w tym 

odpłatnej wszystkich takich materiałów. 

5) Wykonywania zależnych praw autorskich. 

4. Organizator konkursu ma prawo do publikacji w całości lub części nagrodzonej pracy 

w wersji papierowej i elektronicznej, jak również do ich prezentacji na wystawach, 



w środkach masowego przekazu, w publikacjach i materiałach informacyjnych, 

reklamowych i  promocyjnych. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu 

2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronach 

internetowych: www.kedzierzynkozle.pl oraz www.aktualnekonkursy.pl. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

Organizatora: www.kedzierzynkozle.pl. 

4. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu indywidualnie przez 

Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

6. Za udział w konkursie oraz złożone prace nie przysługuje wynagrodzenie. 

7. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Biuro Informacji 

i Promocji Miasta, mail: promocja@kedzierzynkozle.pl, tel.: 77 40 50 368 

8. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Organizator. 
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