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REGULAMIN KONKURSU 

na projekt rzeźby rycerza umiejscowionego w pobliżu Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 
 

§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu rzeźbiarskiego jest Stowarzyszenie „Wrzuć na luz”, 

które jest pomysłodawcą projektu Ciechanów Miastem Rycerzy. 

2. Celem konkursu jest wybór rzeźby rycerza, która uatrakcyjni przestrzeń publiczną 

w centrum Grodu nad Łydynią, zapoczątkuje „szlak rycerski” wzdłuż ulicy Warszawskiej 

oraz wzbogaci ją o dzieło o oryginalnej koncepcji artystycznej. 

3. Planowana lokalizacja figur rycerzy na działkach należących do Gminy Miejskiej 

Ciechanów (wzdłuż ulicy Warszawskiej i w innych miejscach wzdłuż tzw. traktu 

rycerskiego) w marcu 2020 roku uzyskała pozytywną opinię Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4. Wykonanie rzeźby z brązu w pobliżu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie 

jest zadaniem publicznym w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, powierzonym do realizacji przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 

5.Zaproszenie do udziału w konkursie na projekt rzeźby rycerza jest dostępny 

na profilu Organizatora konkursu: Stowarzyszenie „Wrzuć na luz”: Facebook – 

Wrzucnaluzciechanow. 

6.Pełną dokumentację konkursową wraz z załącznikami można pobrać ze strony 

internetowej Starostwa Powiatu Ciechanowskiego (www.ciechanow.powiat.pl). 

5. Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną podane do publicznej wiadomości 

za pomocą stron internetowych. 

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych: twórcy, artyści, studenci. 

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

3. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

http://www.ciechanow.powiat.pl/
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a) Dostarczenie projektu zgodnie z wymogami określonymi w §3. 

b) Dostarczenie podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1). 

c) Dostarczenie podpisanych oświadczeń (załącznik nr 2 i 3). 

d) Organizator nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem projektu i jego 

dostarczeniem do siedziby Organizatora. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich modyfikacji zwycięskiego projektu 

w celu jego skutecznego wykonania. 

§3 Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie wolnostojącej rzeźby średniowiecznego 

rycerzyka z gipsu o wysokości ok. 50 cm – model 1:1. Mile widziane nowoczesne ujęcie 

tematu nawiązującego do miejsca, którym znajduje się Powiatowa Biblioteka Publiczna 

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Projekt winien zakładać posadowienie rzeźby 

na kamieniu o wysokości około 100 cm, przy czym całkowita wysokość rzeźby (wraz 

z podstawą) może wahać się pomiędzy 50-55cm. Ponadto, do projektu powinien zostać 

dołączony krótki opis koncepcji rzeźby oraz ewentualne szkice. 

2. Projekt rzeźby z gipsu wraz z załącznikami należy nadesłać na adres Organizatora, 

którym jest Stowarzyszenie „Wrzuć na luz”, 06-400 Ciechanów, ul. Kwiatowa 1, 

z dopiskiem „Konkurs na projekt rycerzyka 2020”. 

§4 Terminy 

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

zgłoszeniowa oraz załączniki nr 2 i 3 oraz podpisany projekt wraz z opisem koncepcji 

rzeźby) należy składać w nieprzekraczalnym terminie:  do dnia  25.09.2020 r. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia:  30.09.2020 r. 

3. W przypadku nadania przesyłki pocztowej prosimy o telefoniczne poinformowanie o tym 

fakcie Organizatora pod nr tel.: 604 786 605. 

4. W przypadku uczestnictwa w konkursie większej ilości prac (więcej niż jedna) pozostałe 

z nich zostaną zaprezentowane do dnia 31.10.2020 r. w siedzibie Powiatowej Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

5. Termin odebrania prac wyznaczony zostaje:  od 2 do 15 listopada 2020 r. 

6. W przypadku, gdy na konkurs w wyznaczonym terminie nie wpłynie żaden projekt  

Organizatorzy ogłoszą niezwłocznie nowy termin przeprowadzenia konkursu na projekt 

rzeźby rycerzyka. 
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§5 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. 

4. Komisja konkursowa, w której skład wejdą: Organizatorzy konkursu ze Stowarzyszenia 

„Wrzuć na luz”, Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz artyści, 

będzie oceniała prace poprzez przyznawanie ocen w skali: od 5 (najwyższa ocena) 

do 0 (najniższa ocena) w każdym z następujących kryteriów: 

a) walory estetyczne, w tym oryginalność koncepcji, jakość kompozycyjna i estetyczna 

wykreowanej formy rzeźby oraz przyjętych rozwiązań projektowych; 

b) spełnienie założeń konkursu. 

§6 Nagrody 

1. Komisja przyzna jedną nagrodę finansową dla zwycięzcy, w wysokości 1.500,00 zł 

brutto, która zostanie przekazana na rachunek bankowy podany przez zwycięzcę, 

po zawarciu umowy o przeniesieniu na Organizatora Konkursu praw autorskich. 

2. Dodatkową nagrodą dla Laureata konkursu będzie realizacja zwycięskiego projektu 

w brązie i umieszczenie go w centrum Ciechanowa wg autorskiego projektu „Ciechanów 

Miastem Rycerzy”. 

§7 Prawa autorskie 

1. Uczestnik Konkursu, zgłaszając projekt oświadcza, że 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 przechodzą nieodpłatnie na rzecz 

Organizatora Konkursu czyli Stowarzyszenie „Wrzuć na luz”, którego Przedstawicielem 

jest Alicja Gąsiorowska (pomysłodawczyni autorskiego projektu „Ciechanów Miastem 

Rycerzy”). 

4. Nabycie autorskich praw nastąpi nieodpłatnie na wszystkich znanych polach 
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eksploatacji. W szczególności Organizator nabywa prawo do: 

a) publikacji w całości lub części nagrodzonej pracy w wersji papierowej 

i elektronicznej w środkach masowego przekazu, w publikacjach i materiałach 

informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, jak również do ich prezentacji 

na wystawach; 

b) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (optyczną, cyfrową lub techniką 

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

ilości; 

c) 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; 

d) wykonania miniatur projektu oraz jego reprodukcji, zdjęć, widokówek, znaczków 

pocztowych, kart okolicznościowych, magnesów dekoracyjnych, kalendarzy i innych 

podobnych wydawnictw i materiałów, w dowolnym nakładzie i dowolną techniką 

oraz dystrybucji, w tym odpłatnej wszystkich takich materiałów; 

e) 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. 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych jak i naruszenia praw osób trzecich przez Uczestników 

Konkursu. 

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

internetowej Starostwa Powiatu Ciechanowskiego: www.ciechanow.powiat.pl. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na profilu Organizatora: 

„Wrzuć na luz”: Facebook – Wrzucnaluzciechanow oraz na stronie internetowej Starostwa 

Powiatu Ciechanowskiego: www.ciechanow.powiat.pl. 

4. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu indywidualnie przez 

Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

http://www.ciechanow.powiat.pl/
http://www.ciechanow.powiat.pl/
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6. Za udział w konkursie oraz złożone prace nie przysługuje wynagrodzenie. 

7. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela w imieniu Organizatora 

Konkursu: Przewodnicząca Stowarzyszenia „Wrzuć na luz” – Alicja Gąsiorowska, 

tel. 604 786 605. 

8. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu Strony rozstrzygać 

będą polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego miejscowo dla Stowarzyszenia „Wrzuć na luz”. 

 

 
..……………………………………………………………………. 

Organizator Konkursu 


