
REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT I REALIZACJĘ MURALU DLA WARSZAWSKIEGO ZOO 

nawiązującego do miejsca i historii Warszawy 

I. Organizator, idea i przedmiot konkursu 

Organizatorem konkursu jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie – jednostka budżetowa 

Miasta Stołecznego Warszawy. Mural będzie finansowany z budżetu partycypacyjnego dla dzielnicy 

Praga Północ. 

Idea muralu dla ZOO przewiduje wykorzystanie długiej na ponad 200 metrów i wysokiej na ok. 

2,5 m powierzchni muru do wykonania muralu (mile widziany 3D) związanego z ogrodem 

zoologicznym, ale też ściśle połączonego z Warszawą i jej losami. Mogą być na nim wymalowane 

egzotyczne zwierzęta, które dzieci będą rozpoznawać jadąc autobusem, może prezentować wizerunek 

Pałacu Kultury czy innego symbolu Warszawy np. nadgryzanego przez żyrafę i tonącego w egzotycznej 

roślinności, a nawet przybrać postać zabawnego komiksu. Może nawiązywać do wojennej historii 

Warszawskiego ZOO. Mur można wykorzystać jako przestrzeń artystyczną i edukacyjną. 

Projekt ma na celu upiększenie brzydkiego, szarego muru, aby przypominał o kolorowym ZOO 

i uatrakcyjniał widok dzielnicy Praga Północ. Jest to doskonała forma promocji Warszawy i jej 

najciekawszych miejsc.  

II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs na projekt muralu ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą być osoby powyżej 18 

roku życia (nieprowadzące działalności gospodarczej), osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą oraz osoby prawne. 

2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. 

W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne 

wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków. 

3. Konkurs jest jednoetapowy i ma zasięg ogólnopolski. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami 

określonymi w pkt IV niniejszego Regulaminu. 

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury konkursu, a także członkowie ich najbliższych 

rodzin. 

7. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez uczestników Konkursu jest Miejski 

Ogród Zoologiczny z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa. Dane osobowe 

podane przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora w celu 

realizacji Konkursu w tym w celu przekazania nagrody i informacji o rozstrzygnięciu Konkursu. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest niezbędne do udziału w Konkursie. Zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

III. Wymagania jakie powinien spełniać projekt 



1. Projekt powinien umożliwiać wykonanie muralu w sposób trwały, np. farbami na bazie farb 

akrylowych lub innych profesjonalnych – trwałych farb elewacyjnych. 

2. W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji do miejsca, w 

którym powstanie mural. Sporą cześć terenu przed murem zajmuje parking ZOO, a wzdłuż muru 

biegnie ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych. Biorąc pod uwagę jak wiele osób przyjeżdża spoza 

miasta do ZOO, miejsce to powinno stać się wizytówką Warszawy i dzielnicy. 

3. Projekt nie może zawierać treści politycznych, religijnych, erotycznych ani obraźliwych. 

4. Fotografię części muru, jego lokalizację i wymiary zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Praca konkursowa powinna zostać dostarczona w postaci projektu wykonawczego zapisanego na 

nośniku elektronicznym (CD lub pendrive) w formacie JPG lub PDF, w rozdzielczości 300 DPI wraz z 

wizualizacją muralu na murze oraz wydrukiem. 

6. Uczestnik konkurs może nadesłać maksymalnie 3 projekty prac, pamiętając, aby każdy projekt 

dostarczony był w oddzielnej kopercie. 

7. Do projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu (zał. nr 1). 

8. W przesłanej kopercie na adres Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, należy umieścić dwie inne 

zaklejone koperty oznaczone wymyślonym przez uczestnika konkursu identycznym, indywidualnym 

6-znakowym hasłem alfanumerycznym. 

Pierwsza koperta powinna zawierać nośnik elektroniczny z autorskim projektem muralu oraz 

dodatkowo wydruk (może być na kilku stronach A4) z wizualizacją muru i umieszonym na niej 

projektem. 

Druga koperta powinna zawierać formularz z kartą zgłoszenia, z pełnymi danymi uczestnika konkursu 

(zał. nr 1). 

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych. 

1. Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na projekt i realizację muralu dla Warszawskiego ZOO” 

należy wysłać na adres: 

Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa 

2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 22.04.2018 r. (decyduje data stempla 

pocztowego). 

V. Ocena prac 

1. Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora konkursu. 

2. Jury dokona oceny prac konkursowych pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematem 

oraz możliwości realizacyjnych. 

3. Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs. 

VI. Nagrody 

Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzymuje: 

1. Nagrodę pieniężną w kwocie 5 000 zł brutto. W przypadku zespołu autorskiego wskazana kwota 

podlega podziałowi pomiędzy jego poszczególnych członków w porozumieniu z osobą wyznaczoną do 



reprezentowania zespołu w kontaktach z Organizatorem. W uzasadnionych przepisami prawa 

przypadkach otrzymana nagroda będzie podlegała zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (art. 

30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). 

2. Zapewnienie przez Organizatora konkursu środków w wysokości 45 000 zł brutto na wykonanie 

zwycięskiego muralu w tym zakup farb, materiałów potrzebnych do realizacji oraz koszt 

przygotowania powierzchni pod mural. 

3. Wykonanie muralu na podstawie zwycięskiego projektu będzie przedmiotem odrębnej umowy. 

VII. Harmonogram konkursu 

1. Ogłoszenie konkursu w mediach przez Organizatora 

2. Przyjmowanie prac konkursowych: do 22.04.2018 r. 

3. Zakończenie prac Jury Konkursu: do 30.04.2018 r. 

4. Rozstrzygniecie Konkursu - Ogłoszenie wyników: 14 maja 2018 r. 

5. Realizacja projektu przez laureata konkursu lub inne osoby, które mogą być wytypowane przez 

laureata, profesjonalnie zajmujące się malarstwem ściennym: od 4.06 do 30.08.2018 r. 

6. Uroczyste odsłonięcie muralu odbędzie się jesienią 2018. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie bez zmiany Regulaminu. 

VIII. Unieważnienia konkursu na projekt i wykonanie muralu 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź nierozstrzygnięcia konkursu na projekt 

i wykonanie muralu w przypadku: 

1. gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełnia warunków Regulaminu, 

2. niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych, 

3. innych ważnych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygniecie konkursu, niezależnych od 

Organizatora. 

IX. Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 maja 2018 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie internetowej 

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego www.zoo.waw.pl . 

3. Laureat konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu telefonicznie lub e-mailem. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy laureata 

Konkursu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa. 

X. Prawa autorskie 

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że 

projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych 



praw autorskich. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 

trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych. 

2. Zwycięski projekt muralu poświęcony Warszawskiemu ZOO będzie własnością Warszawskiego 

ZOO, któremu przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu, związane z 

wykorzystaniem go w celach promocyjnych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

zwycięskiego projektu nastąpi na podstawie oświadczenia laureata, złożonego Zoo po ogłoszeniu 

wyniku konkursu. 

3. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu przy 

współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy i idei projektu. 

XI. Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury konkursu. 

2. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu na 

projekt i wykonanie muralu. 

3. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Miejski Ogród Zoologiczny, 

organizator konkursu (e-mail: sekretariat@zoo.waw.pl) 


