Nagroda Specjalna w ramach konkursu „Inwestycja Roku”
W konkursie „Inwestycja Roku” wyodrębnia się Nagrodę Specjalną „Mural Roku 2020” za najlepszy
mural - wielkoformatowy obraz ścienny. Mural - samo słowo pochodzi z języka hiszpańskiego
i oznacza wielkopowierzchniowy obraz malowany na ścianie w celach dekoracyjnych, reklamowych
lub informacyjnych.
Zasady dotyczące zgłaszania muralu do konkursu:
- mural został w całości wykonany na terenie Polski,
- tematyka muralu jest dowolna, jednak nie może zawierać treści politycznych, religijnych,
erotycznych, obraźliwych lub propagujących dyskryminację lub przemoc,
- mural powinien być wykonany w sposób trwały, farbami na bazie farb akrylowych lub innych
profesjonalnych farb elewacyjnych,
- projekt może być wykonany dowolną techniką artystyczną, starannie i profesjonalnie,
- wymiary muralu to powierzchnia minimum 15m2,
- Kapituła konkursowa będzie oceniała prace zrealizowane w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020.
Zgłoszenie do nagrody specjalnej Mural Roku 2020 jest odpłatne i jednoetapowe, aby wziąć w nim
udział należy wpłacić 500 zł (dane do wpłaty są na karcie zgłoszenia). Zgłoszenia przyjmujemy wraz z
opisem zawierającym m.in. technikę wykonania muralu oraz dołączonymi zdjęciami.
Zgłoszone do konkursu prace zostaną ocenione pod względem spełnienia wymogów formalnych
przez Biuro Organizacyjne konkursu „Inwestycja Roku”, a następnie przekazane do oceny Kapitule
Konkursowej. Biuro Organizacyjne zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych z
powyższym regulaminem. Od decyzji Biura Organizacyjnego nie ma odwołania.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
- gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
- gdy żadna z dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków powyższego regulaminu lub
niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
Przesłanie karty zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację zdjęć w
mediach i na portalach społecznościowych.
Nagrodą w konkursie jest:
- uhonorowanie podczas Gali Finałowej Laureatów Statuetką „Mural Roku”,
- promocja Laureatów w biuletynie promocyjnym
- promocja Laureatów na stronie www.kign.pl w zakładce „Inwestycja Roku”

