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I. Informacja o organizatorze konkursu
1. Nazwa oraz adres siedziby Organizatora konkursu:
Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach z siedzibą: 58-370 Boguszów - Gorce, Plac Odrodzenia 1, 
tel.  74  8449  311,  e-mail:  sekretariat@bogoszow-gorce.pl,  promocja@bogoszow-gorce.pl
www.boguszow-gorce.pl,  w  imieniu  której  działa  Sebastian  Drapała  –  Zastępca  Burmistrza
Boguszowa – Gorc,  
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 –
15:30, wtorek - 7:30 –17:00, piątek 7:30 –14:00
2. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie konkursu.
Postępowanie konkursowe prowadzone jest przez Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Osoba  sprawująca  nadzór  nad  przebiegiem  postępowania  konkursowego  –  Wioleta  Kuchta,
Podinspektor WPiWZ
tel.:74  , e-mail: promocja@boguszow-gorce.pl

II. Idea budowy pomnika
Inicjatorem idei budowy pomnika upamiętniającego lokalnych sportowców jest Urząd Miasta

w Boguszowie  –  Gorcach.  Proponowana  forma pomnika  ma  upamiętniać  lokalnych  sportowców.
Organizator  dopuszcza  możliwość  powierzenia  budowy  pomnika  twórcy  najlepszej  koncepcji
projektowej,  zastrzega jednak,  iż  ostateczne przyjęcie  Wykonawcy budowy uwarunkowane będzie
gospodarnością finansową bądź uwarunkowaniami techniczno – rynkowymi budowy pomnika. 
Najlepsza koncepcja projektowa zostanie wyłoniona przez Komisję  Konkursową w wyniku oceny
złożonych prac konkursowych.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego lokalnych
sportowców,  którego  planowaną  lokalizacją  posadowienia jest  plac  przy  stadionie  sportowym,
położony  przy  ul.  Kusocińskiego  w  Boguszowie  –  Gorcach. Pierwszą  postacią   upamiętnioną
pomnikiem będzie Rajmund Niwiński, Porucznik Armii Krajowej, po wojnie odznaczony za walkę z
niemieckim okupantem orderem Virtuti Militari kl. V, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem.
Najsilniejszy Człowiek w Polsce. Występował przez 20 lat przed szerszą publicznością, drąc arkusze
blachy, skręcając w palcach gwoździe czy robiąc na karku podkowy  z żelaznych sztab. Po wojnie
Rajmund "Paprzyca" Niwiński osiedlił się wraz z rodziną   w Boguszowie-Gorcach i tu pozostał, aż
do śmierci w 1995 r. (żył 81 lat). 
Autorskie  rozwiązania  projektowe  zaproponowane  w  pracach  konkursowych  mają  wzbogacić
przestrzeń o działo artystyczne o oryginalnym charakterze, niepowtarzalnym i atrakcyjnym wizualnie.
Pomnik powinien być wykonany w materiale trwałym. 

III. Harmonogram konkursu
- etap 1 – zgłoszenia do konkursu – do 29.11.2019, do godz. 14.00.
Zaproszenie zakwalifikowanych uczestników do składania prac konkursowych- do 6 grudnia 2019 r.
- etap 2 – składanie prac konkursowych – do 17.01.2020r.
- etap 3 – rozstrzygnięcie konkursu – do 24.01.2020 r.

IV. Wprowadzanie zmian w treści Regulaminu konkursu
Organizator  może zmodyfikować treść  niniejszego Regulaminu.   Organizator  niezwłocznie

przekaże  informacje  o  dodatkowej  modyfikacji,  zamieszczając  ją  na  stronie   https://boguszow-
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gorce.pl oraz www.facebook.com/Miasto-Boguszów-Gorce Dokonane modyfikacje Regulaminu będą
traktowane jako wiążące dla uczestników konkursu.
V. Komisja konkursowa

Do  oceny  zgłoszeń  (kwalifikacji  uczestników  do  II  etapu  Konkursu),  oceny  prac
konkursowych            i rozstrzygnięcia konkursu zostaje powołana Komisja Konkursowa w składzie:

 Joanna Niwińska – córka Rajmunda Niwińskiego, plastyczka,

 Anna Nelke – pracownik Centrum Kulturalno – Kongresowego WITOLD, lokalna artystka, 

 Rajmund Niwiński – syn Rajmunda Niwińskiego,

 Marcin Mielcarek - pasjonat historii Boguszowa – Gorc.

 Sławomir Juszczak – pasjonat historii Boguszowa – Gorc.
Do współpracy z Komisją Konkursową mogą zostać powołani dodatkowi doradcy, konsultanci,
eksperci. O potrzebie ich powołania zadecyduje Komisja Konkursowa. Uczestnicy konkursu nie mają
możliwości składania odwołań od decyzji Komisji Konkursowej. 

VI. Nagrody 
Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych

00/100 brutto). Podlegać one będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłacenie
przyznanej  przez  Komisję  Konkursową  nagrody  zostanie  dokonane  po  rozstrzygnięciu  konkursu,
przelewem na konta bankowe uczestnika konkursu, którym przyznano taką nagrodę, w terminie 21
dni  od  daty  opublikowania  wyników  konkursu,  pod  warunkiem  dostarczenia  przez  laureata
wszystkich wymaganych danych i oświadczeń.

VII. Prawa autorskie
Warunkiem wydania nagrody pieniężnej przyznanej przez Komisję Konkursową jest pisemne

przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  na  Organizatora  na  polach  eksploatacji  wskazanych
poniżej  wraz  z  własnością  nośników,  na  których  prace  zostały  mu  przekazane.  W  wyniku
przeniesienia  praw  Organizatorowi  przysługiwać  będzie  prawo  do  korzystania  i  rozporządzania
autorskimi prawami majątkowymi, w tym do przenoszenia ich na rzecz osób trzecich działających na
zlecenie  i  w  imieniu  Organizatora  oraz  osób  trzecich,  na  rzecz  których  Organizator  przeniesie
autorskie  prawa  majątkowe,  bądź  którym  udzieli  stosownej  licencji.  Ponadto  Organizatorowi
przysługiwać będą prawa zależne do pracy konkursowej.
Przeniesie  praw,  o których mowa powyżej  nastąpi  z  chwilą  wypłaty przez  Organizatora środków
finansowych - za którą uznawać się będzie obciążenie jego rachunku bankowego.
Organizator  po  dokonaniu  płatności  stanie  się  właścicielem  pracy  konkursowej,  której  została
przyznana nagroda. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz własności nośników, na których
praca konkursowa została wykonana, nastąpi nieodpłatnie - tj. bez dodatkowego wynagrodzenia dla
autora.
W  zakresie  przeniesienia  autorskich  praw  majątkowych  Organizator  określa  następujące  pola
eksploatacji  pracy  konkursowej,  której  w  wyniku  rozstrzygnięcia  konkursu  zostanie  przyznana
nagroda:
1) wykorzystanie koncepcji w celu wykonania stosownych opracowań technicznych niezbędnych dla
uzyskania  pozwolenia  na  budowę,  przez  inną  osobę  niż  autor  tejże  koncepcji,  w  przypadku
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie samodzielnie przez niego tych opracowań,
kierowania  zespołem opracowującym niezbędną dokumentację  lub uczestnictwa w takim zespole,
w celu sprawowania nadzoru autorskiego nad przygotowaniem dokumentacji,
2) do utrwalania i zwielokrotniania, w tym poprzez reprodukowanie, powielanie i kopiowanie przy
pomocy dowolnej techniki i w każdej formie, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną,
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skanowania,  zapisu  analogowego  lub  cyfrowego  na  wszelkiego  typu  nośnikach,  w  całości  i  we
fragmentach,  przy  zachowaniu  spójności  rozwiązań  projektowych  przedstawionych  w  pracach
konkursowych,
3)  do  publicznego  wyświetlania,  udostępniania,  wystawiania  i  odtwarzania  pracy  konkursowej  –
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej  dostęp w miejscu i  czasie przez siebie wybranym -
w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki i w każdej formie, w szczególności
w utworach multimedialnych oraz  materiałach informacyjnych i/lub  promocyjnych Gminy Miasta
Boguszów - Gorce, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
4) do prezentacji oraz udostępniania w całości lub we fragmentach, przy pomocy dowolnej techniki
i  w każdej  formie,  jednostkom organizacyjnym Organizatora,  urzędom administracji  państwowej,
instytucjom, stowarzyszeniom, itp. w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień i/lub pozwoleń na
realizację,
5) do przechowywania na komputerach należących do Organizatora oraz udostępniania w ramach
prowadzonych baz danych i serwisów informacyjnych, w tym przy użyciu Internetu i innych technik
przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne i informatyczne.
Organizator,  niezależnie  od  terminu  wypłaty  nagrody  i  bez  dodatkowego  wynagrodzenia  dla
uczestników konkursu,  zastrzega  sobie  prawo prezentacji  i  pierwszego publicznego udostępnienia
wszystkich  lub  wybranych  prac  konkursowych  podczas  publicznej  wystawy  pokonkursowej,
możliwość ich reprodukcji i  publikacji  za pomocą dowolnej techniki (w tym techniki drukarskiej,
reprograficznej i zapisu cyfrowego), użyczania, wytwarzania w sposób opisany powyżej egzemplarzy
utworu i ich rozpowszechniania w formie katalogu wystawy(drukowanego lub cyfrowego), a także w
sieci Internet.
Nienagrodzone prace konkursowe pozostaną własnością ich autorów. Będą mogły być odbierane
przez uczestników konkursu we wskazanym przez Organizatora miejscu, za zwrotem pokwitowania
złożenia pracy konkursowej po upływie 60 dni od daty ustalonej jako ostateczny termin składania prac
konkursowych. Organizator zwróci prace konkursowe, które nie zostaną odebrane przez uczestników
konkursu  w  okresie  3  miesięcy  od  zakończenia  postępowania  konkursowego  na  adres  podany
w Karcie Zgłoszenia.
Do czasu ich odbioru Organizator może nimi rozporządzać.

VIII. Warunki uczestnictwa w konkursie
Uczestnikami  konkursu  mogą  być  osoby  fizyczne,  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność
gospodarczą lub osoby prawne, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu.
Regulamin nie dopuszcza składania prac zespołowych.

IX. Zgłoszenie do konkursu (Etap I)
Zgłoszenie  do  Konkursu  będzie  rozumiane przez  Organizatora  jako  fakt  zapoznania  się  z  treścią
Regulaminu, akceptacji bez zastrzeżeń jego warunków.
Uczestnicy zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia „Karty Zgłoszenia”,
według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć:
a) oświadczenie o udzieleniu licencji na korzystanie z pracy konkursowej do momentu przyznania
nagrody,
b) oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych
w przypadku przyznania nagrody,
c) wstępną koncepcję pracy konkursowej w postaci graficznej (szkic lub rysunek) i opisowej.

X. Sposób składania Zgłoszenia do konkursu (etap I)
1. Organizator nie dopuszcza możliwości zgłaszania się uczestników za pomocą poczty elektronicznej
lub faksu. Materiały, o których mowa w punkcie X. niniejszego Regulaminu należy złożyć osobiście
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w Biurze Podawczym /parter 005/ Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach lub przesłać pocztą na
adres:
Urząd Miejski w Boguszowie - Gorcach
Plac Odrodzenia 1
58-370 Boguszów - Gorce
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na projekt pomnika. Nie otwierać.” w terminie do dnia do 29.11.2019, do godz. 14.00.
2. W kopercie zbiorczej należy umieścić 2 zamknięte koperty:
a) kopertę oznaczoną napisem „DOKUMENTY” zawierającą wszystkie wymienione w punkcie X.
b) kopertę oznaczoną napisem KONCEPCJA” zawierającą wstępną koncepcję.
3. Zgłoszenie uważa się za złożone, jeżeli przed upływem wskazanego terminu zostanie doręczone do
siedziby  Urzędu  Miejskiego  w  Boguszowie  –  Gorcach.  Zgłoszenia  konkursowe  dostarczone  po
terminie nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy  zostaną  poddani  kwalifikacji  do  udziału  w  etapie  II  na  podstawie  zgodności
z  regulaminem  złożonych  dokumentów   oraz  jakości  zaproponowanej  wstępnej  koncepcji  pracy
konkursowej.
1.  Kwalifikacja  formalna  -   Komisja  Konkursowa  sprawdzi  kompletność  zgłoszenia  i  zgodność
załączonych dokumentów z Regulaminem.
Niespełnienie  przez  uczestnika  konkursu  wymaganych  warunków  udziału  w  konkursie  lub
niewłaściwe ich  udokumentowanie  -  w sposób niezgodny z ustaleniami  Regulaminu -  skutkować
będzie wykluczeniem uczestnika z udziału w konkursie.
2. Kwalifikacja merytoryczna – ocena jakości przesłanego projektu zostanie przeprowadzona przez
Komisję  Konkursową,  która  oceni  je  pod  względem  atrakcyjności  i  realności  proponowanych
rozwiązań oraz dopasowania do otoczenia. Po przeprowadzeniu oceny Organizator zaprosi do udziału
w Etapie II nie więcej niż trzech uczestników wytypowanych przez Komisję Konkursową.
O  wynikach  kwalifikacji  Organizator  poinformuje  wszystkich  uczestników  za  pomocą  poczty
elektronicznej.  Wyniki  kwalifikacji  uczestników  konkursu  zostaną  również  podane  do  publicznej
wiadomości  poprzez  ich  zamieszczenie  na  stronie  internetowej  https://boguszow-gorce.pl/ oraz
www.facebook.com/Miasto-Boguszów-Gorce

XI. Sposób prezentacji pracy konkursowej (etap II)
Wykonanie zadania projektowego będącego przedmiotem konkursu w etapie II wymaga sporządzenia
pracy konkursowej, która powinna składać się z części opisowej, graficznej, makiety lub rzeźby oraz
zapisu elektronicznego.
Praca konkursowa powinna w sposób jednoznaczny i czytelny przedstawiać koncepcję projektową
oraz umożliwiać porównywanie jej z innymi pracami złożonymi w konkursie, w celu dokonania ich
oceny przez członków Komisji Konkursowej.
Część opisowa pracy konkursowej powinna zawierać m.in.:
1)  poszerzony  opis  wykreowanej  idei  pomnika  oraz  przyjętych  rozwiązań  plastycznych
i materiałowych,
2) opis sposobu wykonania projektowanego pomnika,  w tym w szczególności  technik wykonania
rzeźby oraz innych istotnych jego części,
3) treść napisów proponowanych do umieszczenia bezpośrednio na pomniku lub ewentualnie w innej
formie (nie ma uzgodnionego tekstu, który przewidywany byłby do umieszczenia na pomniku czy też
ustalonego minimum tekstowego. Wykonując projekt należy zaznaczyć na nim lokalizacje napisów,
sposobu ich wykonania, kroju i wielkości czcionki),
4) inne,  niewymienione powyżej  informacje i  dane,  niezawarte  w części  graficznej,  a  istotne dla
prawidłowego odczytania opracowanej koncepcji projektowej.
Plansze - maksymalnie 2 drukowane jednostronnie plansze.
1) rzut pomnika z wymiarami.
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 Model rzeźby lub makiety
Wykonany w trwałym materiale  (drewno,  tworzywa sztuczne,  gips,  itp.)  zabezpieczającym dzieło
przed uszkodzeniem wynikającym z transportu, w całości.
Uczestnicy  konkursu  zobowiązani  są  do  przekazania  Organizatorowi  całości  opracowania  pracy
konkursowej w postaci zapisu elektronicznego na płytach CD, DVD lub pamięci stałej (np. pendrive)
w formatach:
- dla plansz - .jpg, .jpeg, .png, .tiff lub .pdf, z których były drukowane,
- dla zdjęć - .jpg, .jpeg, .png, .tiff,
- dla części opisowej - .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
Zapis  cyfrowy  pracy  konkursowej  nie  będzie  podlegał  ocenie,  zostanie  otwarty  po
rozstrzygnięciu konkursu i wykorzystany jedynie do celów wystawienniczych i publikacyjnych.
Pracę konkursową należy starannie zapakować w sposób umożliwiający otwarcie opakowania bez
uszkodzenia zawartości. Opakowanie musi być nieprzezierne. Pracę konkursową należy oznaczyć.

XII. Ocena prac konkursowych
Ocenie  będą  podlegały  wyłącznie  prace  konkursowe złożone  w  terminie,  spełniające  wymagania
formalne i merytoryczne określone w Regulaminie.
Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja  Konkursowa,  weryfikując ich zgodność z  istotnymi
wymaganiami  formalnymi  i  merytorycznymi  określonymi  w  Regulaminie  oraz  kieruje  się
następującymi  kryteriami.:
a) wartości ideowo-przestrzenne w kontekście spełnienia celu konkursu,
b) wartości artystyczne, w tym jakość estetyczna i walory plastyczno-materiałowe,
c)  realność  wykonania  oraz  umiejętność  dostosowania  przyjętych  rozwiązań  projektowych
do otoczenia.
Komisja rozstrzyga konkurs, wybierając najlepszą pracę konkursową. Werdykt Komisji Konkursowej
nie podlega odwołaniu.
Komisja Konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny prac konkursowych.

XIII. Postanowienia Końcowe
Szczegółowe  uregulowania  związane  z  realizacją  Konkursu,  nieprzewidziane  w  przepisach
Regulaminu  pozostają  w  dyspozycji  Organizatora.  Wykładnia  i  interpretacja  Regulaminu  należy
wyłącznie do Organizatora. 
W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają  przepisy
obowiązującego prawa.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W prowadzonym  postępowaniu  konkursowym,  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na
podstawie zgody uczestnika konkursu składanej wraz ze zgłoszeniem do udziału w konkursie.
Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  uczestników  jest  art.  6  ust.  1  lit.  a)
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. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).
Przetwarzanie  danych będzie  odbywać się  w szczególności  w ramach rozpatrywania  zgłoszeń do
udziału  w  konkursie  oraz  identyfikacji  prac  konkursowych.  Podanie  przez  uczestników  danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w niniejszym konkursie. W zakresie, w którym
przetwarzanie  danych  uczestników  konkursu  jest  niezbędne  do  prawidłowego  przeprowadzania
postępowania  konkursowego,  skutkiem  ich  niepodania  będzie  brak  możliwości  dopuszczenia
uczestnika do udziału w ogłoszonym konkursie.
Administratorem  danych  osobowych,  w  zakresie  niezbędnym  do  przeprowadzenia  postępowania
konkursowego,  jest  Zastępca  Burmistrza  Miasta  Gminy  Boguszowa  –  Gorc,  który  jest  organem
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wykonawczym Organizatora w rozumieniu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1432). Udostępnione przez uczestników konkursu dane osobowe będą
wykorzystywane dla potrzeb związanych bezpośrednio lub pośrednio z prowadzonym postępowaniem
konkursowym, w tym w szczególności w celach kontaktowych. Administrator danych będzie mógł
przetwarzać dane osobowe uczestników konkursu również w celu promocji Miasta Gminy Boguszów
– Gorce,  w ramach tzw.  prawnie usprawiedliwionego celu oraz zamieścić  na stronie internetowej
i  udostępnić  środkom masowego przekazu (tj.  przedstawicielom prasy,  radia,  telewizji,  itp.)  dane
osobowe laureatów konkursu w wyniku podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach
rozstrzygniętego konkursu.  Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich
danych,  ich  poprawiania,  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  albo  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie.
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