WARUNKI KONKURSU NA MURAL
ORGANIZATOR
 Organizatorem konkursu jest XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
José Martí w Warszawie, zwane dalej Organizatorem.
TEMAT
 W 100-lecie Niepodległej - José Martí i Karol Rolow-Miałowski, czyli wspólna walka o
wolność.
UCZESTNICY
 Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Liceum.
 Uczniowie mogą uczestniczyć również w dwuosobowych zespołach twórczych.
ZAŁOŻENIA ARTYSTYCZNE
 Organizator oczekuje projektów nawiązujących do artystycznych dokonań muralistów latynoamerykańskich, takich jak: Diego Rivera, David A. Siqueiros, José Clemente Orozco czy Teodoro
Núñez Ureta oraz ich współczesnych kontynuatorów tworzących nowoczesne, artystyczne, wielkoformatowe graffiti.
DOZWOLONE KOLORY
 W celu zachowania przejrzystości konwencji dzieła, dozwolone będzie zastosowanie jedynie następujących kolorów: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty.
FORMAT DOCELOWY
 Płyta OSB o wymiarach 125 x 250 cm w kolorze białym (wodoodporna, drewnopochodna, trójwarstwowa płyta kompozytowa).
MATERIAŁY
 Płyta OSB oraz farby niezbędne do wykonania nagrodzonego muralu dostarczy Organizator.
NADSYŁANIE PRAC
 Każdy uczestnik lub zespół twórczy zgłasza do konkursu teczkę zawierającą nie więcej niż trzy
projekty.
 Projekty powinny być dostarczone pod postacią rysunku na kartce o formacie A3 lub w formacie
JPG.
TERMIN SKŁADANIA PRAC
 Do dnia 29 marca 2019 r. (piątek) do godz. 14:00 w sekretariacie Liceum.
 Po wyselekcjonowaniu przez Komisję Konkursową prac spełniających założenia artystyczne i
tematyczne konkursu, uczestnicy i/lub zespoły twórcze dostają tydzień na dokonanie ewentualnych poprawek/dostosowań/modyfikacji swoich projektów, i ponownie składają je w sekretariacie Liceum.
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY
 Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Liceum i
pod jego przewodnictwem, w której skład wejdzie: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
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NAGRODY
 Nagrodą główną jest opublikowanie projektu w postaci muralu na nośniku z płyty OSB
o wymiarach 125x250 cm, który zostanie umieszczony na wewnętrznej stronie ogrodzenia Liceum jako część Galerii Sztuki Nowoczesnej „Muro Libre”.
 Zwycięzca konkursu będzie mógł wykonać mural własnoręcznie lub z pomocą innych uczniów
szkoły.
 Rozpoczęcie realizacji muralu (malowanie) uzależniona będzie od warunków pogodowych, jednak powinno nastąpić nie później niż 8 kwietnia 2019 r.
 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.
 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 Wręczenie dyplomu/ów odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej.
INFORMACJA PRAWNA
 Uczestnicy konkursu upoważniają Organizatora konkursu do: reprodukcji, kopiowania, nagrywania, publikacji i dystrybucji projektów zgłoszonych do konkursu w celu promocji konkursu i zamieszczenia prac na stronie internetowej szkoły. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do
publikowania i używania prac finalistów w celach promocyjnych na swojej stronie internetowej
oraz w kampanii informacyjnej w dowolny sposób, włącznie z drukowaniem w komercyjnych
mediach informacyjnych.
 Każda decyzja dotycząca konkursu podjęta przez Organizatora konkursu jest obowiązująca i
ostateczna.
 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego modyfikacji lub odwołania.
ZAPYTANIA
 Wszelkich wyjaśnień dotyczących konkursu udziela prof. Waldemar Kiendziński.
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