
Zarządzenie nr 179/2019 

Prezydenta Miasta Suwałk 

z dnia 19 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu na Mural Artystyczny 
„Suwałki dla Niepodległej” 

 

Na podstawie art. 31, 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje: 

§1. Prezydent Miasta Suwałk ogłasza Ogólnopolski Otwarty Konkurs na Mural 
Artystyczny „Suwałki dla Niepodległej”. 

§2. Warunki konkursu określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§3. Zgłoszenia, które wpłyną w ramach konkursu oceni Komisja Konkursowa  
w składzie: 

1. Ewa Beata Sidorek – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk 
2. Kamil Sznel – Kierownik Biura Prezydenta Miasta 
3. Ks. Dawid Banach – Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 

Trójcy w Suwałkach 
4. Kazimierz Gomułka – Suwalski Ośrodek Kultury 
5. Halina Mackiewicz – Suwalski Ośrodek Kultury 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Kultury, Turystyki i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta Suwałk 
    

   Czesław Renkiewicz 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 179/2019 
Prezydenta Miasta Suwałk 
z dnia 19 kwietnia 2019 r. 

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO OTWARTEGO KONKURSU NA MURAL 
ARTYSTYCZNY „SUWAŁKI DLA NIEPODLEGŁEJ” 

 

I. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Suwałk. 

II. Opis przedmiotu konkursu: 

 Cel konkursu: 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego 
malowidła ściennego, który zostanie wykonany na ścianie budynku przy  ul. T. Kościuszki 19 
w Suwałkach. 

 Tematyka muralu: „Suwałki dla Niepodległej” 

Miasto Suwałki zamierza zrealizować dzieło będące uczczeniem 100. rocznicy wyzwolenia 
Suwałk. W projekcie powinna zostać podkreślona droga do niepodległości, a także wartości 
związane z tradycją i historią Suwałk przy jednoczesnym zaakcentowaniu  
wielokulturowości miasta. 

Kompozycję muralu należy odpowiednio wpisać w kontekst architektoniczny ściany 
budynku. Obowiązującym elementem projektu jest wykorzystanie logotypu „Suwałki dla 
Niepodległej” (do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach – 
www.um.suwalki.pl). Dobór środków wyrazu jest dowolny. 

 Lokalizacja muralu:  

Południowa ściana budynku przy ul. T. Kościuszki 19 w Suwałkach, ściana nie jest 
regularnym prostokątem (wymiary oraz rysunek techniczny budynku stanowią Załącznik nr 2 
do Regulaminu). 

Elewacja zlokalizowana jest w dobrze eksponowanym miejscu. 

 Technika muralu: 

Wielkoformatowa grafika wykonana farbami dostosowanymi do malarstwa na elewacji 
budynku. 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 
2. Uczestnikiem konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub zespoły autorskie 

(zwane dalej uczestnikiem konkursu), które będą związane umową w celu realizacji 



wspólnego przedsięwzięcia. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do 
wystąpienia w imieniu jego członków. 

3. Przepisy dotyczące uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników będących 
członkami zespołu autorskiego. 

4. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w konkursie ani wspierać 
uczestników. 

5. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne. 
6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt, w tym przypadku 

każdy projekt powinien być dostarczony w oddzielnej kopercie. 
7. Projekty powinny być przedłożone na papierze w formacie A3 oraz w formie 

elektronicznej na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB w plikach w jednym  
z następujących formatów graficznych: TIFF/JPEG/GIF/PNG/PDF o nominalnym 
rozmiarze 2000 x 3000 px. Projekt powinien składać się z dwóch części: wizualnej 
muralu w skali ok. 1:75 oraz zwymiarowanego schematu kompozycyjnego malowidła. 
Do projektu niezbędne jest dołączenie Karty zgłoszeniowej (załącznik do 
Regulaminu). 

8. Na kopercie należy umieścić nagłówek Ogólnopolski Otwarty Konkurs na Mural 
Artystyczny „Suwałki dla Niepodległej”. 

9. Dla zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas procedury konkursowej 
projekty nie mogą zawierać informacji o autorze. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu 
oraz na podanie imienia i nazwiska do publicznej wiadomości. 

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac: 

1. Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszeniową należy 
dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 
maja 2019 roku, do godziny 15:30. W przypadku złożenia pracy konkursowej do dnia 
1 maja 2019 r. kopertę należy adresować na: Wydział Kultury, Turystyki i Promocji, 
Urząd Miejski Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki; po tym czasie na 
adres: Wydział Kultury i Sportu, Urząd Miejski Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1, 16-
400 Suwałki (za datę dostarczenia przyjmuje się datę wpływu przesyłki do Urzędu 
Miejskiego w Suwałkach). 

2. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia projektów zgłaszanych na konkurs 
powstałe podczas doręczenia przez pocztę lub kuriera. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia 
przez pocztę lub kuriera korespondencji (listów i innych przesyłek) wysłanych  
w imieniu organizatora lub przez/do organizatora w związku z konkursem. 

4. Zgłoszone prace konkursowe nie są odsyłane uczestnikom. Uczestnik może odebrać 
pracę konkursową w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 
oficjalnych wyników konkursu. 

V. Sposób oceniania prac konkursowych: 



1. Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. W 
celu zachowania transparentności, członkowie Komisji Konkursowej składają 
oświadczenia  
o zachowaniu poufności wszelkich informacji, materiałów i dokumentów dotyczących 
konkursu. 

2. Komisja wybierze trzy prace, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu 
konkursu. 

3. W drugim etapie konkursu projekty zostaną poddane do internetowego głosowania na 
stronie www.um.suwalki.pl.  

4. Wyniki głosowania internetowego Komisja Konkursowa przedkłada Prezydentowi 
Miasta Suwałk, który ostatecznie rozstrzyga Konkurs. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z projektów. 
 

VI. Nagrody: 

1. W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody pieniężne w wysokości: 1) 4 000 zł,  
2) 2 000 zł, 3) 1 000 zł. 

2. Od nagród pieniężnych potrącony zostanie podatek dochodowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

VII. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości: 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej Organizatora: 
www.um.suwalki.pl oraz na fanpage’u Pogodne Suwałki. Laureaci konkursu zostaną 
dodatkowo poinformowani o wynikach konkursu pocztą elektroniczną. 

 VIII. Postanowienia dotyczące przeniesienia własności projektu oraz autorskich praw 
majątkowych do wybranej pracy konkursowej: 

1. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być twórcami lub współtwórcami pracy. 
2. Uczestnik, zgłaszając pracę na konkurs, jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o posiadaniu wyłącznych autorskich praw osobistych i majątkowych do 
pracy, które zawiera Karta zgłoszenia. 
Nagrodzona praca przechodzi na własność Organizatora z chwilą przyjęcia nagrody 
przez uczestnika konkursu. 

3. Z laureatem nagrodzonej pracy Organizator podpisze umowę o przeniesieniu 
własności projektu muralu oraz o przejściu autorskich praw majątkowych do projektu. 
Przyznana nagroda stanowi wynagrodzenie za przeniesienie własności i nabycie 
autorskich praw majątkowych do muralu. 

IX. Harmonogram konkursu: 

Lp. Działanie Termin 
1. Składanie prac konkursowych  do 24 maja 2019 r. 
2. Ogłoszenie o zakwalifikowaniu do 30 maja 2019 r. 
3. Rozpoczęcie głosowania internetowego 31 maja 2019 r. 
4. Zakończenie głosowania internetowego 14 czerwca 2019 r. 



5. Ogłoszenie wyników (zawarcie stosownych umów i 
rozpoczęcie wykonania muralu) 

do 31 czerwca 2019 r.  

6. Wykonanie muralu do 19 sierpnia 2019 r. 
7. Odsłonięcie muralu 24 sierpnia – 100. rocznica 

wyzwolenia Suwałk 
 

X. Unieważnienie konkursu: 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy: 

1) nie wpłynie żadna praca konkursowa, 
2) żadna z dostarczonych prac nie spełni wymogów regulaminu, 
3) poziom artystyczny prac konkursowych zostanie uznany za niezadowalający. 

XI. Postanowienia końcowe: 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną 

publikację prac przez Organizatora we wszelkiego rodzaju mediach. 
3. Prace przechodzą na własność organizatora i nie są odsyłane uczestnikom konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów podanych w regulaminie. 
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po 

konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji. 
6. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik 

konkursu. 
7. Zwycięski projekt muralu będzie wykonany profesjonalnymi farbami elewacyjnymi 

na ścianie znajdującej się we wskazanej w punkcie II lokalizacji. 
8. Koszty realizacji projektu, o którym mowa w XI punkt 7, pokrywa Organizator. 
9. Zwycięzca konkursu będzie miał możliwość sprawowania nadzoru wykonawczego 

nad realizacją projektu na warunkach uzgodnionych z Organizatorem w odpowiedniej 
umowie. 

XII. Kontakt:  

1. Wydział Kultury, Turystyki i Promocji 
Urząd Miejski w Suwałkach 
ul. A. Mickiewicza 1 
16-400 Suwałki 

2. Adres e-mail: mferenc@um.suwalki.pl 
3. Numer telefonu: 87 563 56 11 

 

 

 

 



 

 
 
Załącznik nr 1  
do Regulaminu 

 

Karta zgłoszeniowa do udziału w Ogólnopolskim Otwartym Konkursie  
na Mural Artystyczny „Suwałki dla Niepodległej” 

 

I. Dane uczestnika konkursu/członków zespołu autorskiego: 

Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………...............................

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko współautora (-rów): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

II. Oświadczenie: 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: 

A. jestem właścicielem lub współwłaścicielem praw autorskich do zgłoszonego projektu 
oraz, że projekt ten nie narusza praw autorskich osób trzecich, a także że w przypadku 
wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Organizatorowi konkursu z roszczeniami z 
tytułu naruszenia jej praw autorskich do filmu lub jego części, w tym prawa własności, 
autorskich praw osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, 



przejmuję odpowiedzialność na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej 
organizatora konkursu; 

B. udzielam zezwolenia na: 
a) nieodpłatną publiczną prezentację projektu w telewizji, Internecie i innych 

mediach lub materiałach – wyłącznie w celu promocji konkursu bądź w celach 
informacyjnych również po zakończeniu konkursu, 

b) znam i akceptuję postanowienia regulaminu Ogólnopolskiego Otwartego 
Konkursu  na Mural Artystyczny „Suwałki dla Niepodległej”. 

III. Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą 
przy ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87 562 80 00 reprezentowany przez 
Prezydenta Miasta Suwałk. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest Pani 
Teresa Mazur, adres e-mail: iod@um.suwalki.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu pod nazwą Ogólnopolskiego otwartego konkursu na mural artystyczny „Suwałki dla 
Niepodległej”.  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 
zebrane. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych 
celów. 

8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. 



10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. 

 

 

 

IV. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji  
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję 
do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach  
(ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. 

 

 

 

……………………………………..    …………………………………… 

(data i miejscowość)       (podpis uczestnika) 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 179/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
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