
REGULAMIN KONKURSU

BITWA GRAFFITI

„660 LAT HISTORII BĘDZINA”

BĘDZIN, 9 CZERWCA 2018 R.

1. Organizator Konkursu:

Organizatorem Konkursu jest:

• Urząd Miejski w Będzinie,

• Ośrodek Kultury w Będzinie.

2. Termin i miejsce Konkursu:

• termin: 9 czerwca 2018 r. (sobota, DNI BĘDZINA 2018), godz. 10.00-17.00;

ok. godz. 18.50 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

• miejsce: Uliczna Galeria Sztuki, park Syberka.

3. Cele Konkursu:

• aktywizacja środowisk młodzieżowych,

• poprawa estetyki przestrzeni miejskiej,

• możliwość zaprezentowania swoich umiejętności,

• popularyzacja różnych form sztuki,

• wymiana pomysłów i doświadczeń wśród grafficiarzy,

• upowszechnianie graffiti jako formy sztuki ulicznej.

4. Kryteria oceny:

Organizator powoła Jury, które dokona oceny, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

• estetyka wykonania,

• kreatywność,

• styl pracy,

• nawiązanie do tematu konkursu - „660 lat historii Będzina”.

5. Warunki uczestnictwa:

W Konkursie mogą wziąć udział:  indywidualni twórcy oraz dwuosobowe grupy,  którzy zgłosili

chęć  udziału  do  dnia  1  czerwca  2018  r.,  do  godz.  10.00  poprzez  wypełnienie  formularza

zgłoszeniowego oraz przesłanie go drogą mailową na adres konkurs@um.bedzin.pl. W tytule proszę

wpisać  BITWA GRAFFITI.  Przyjęcie  każdego  zgłoszenia  zostanie  potwierdzone  wiadomością

zwrotną. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia po terminie. Wraz ze

zgłoszeniem należy przesłać wstępny projekt planowanego graffiti z wyszczególnieniem rozmiarów

i kolorów, jakie zostaną użyte. Rozmiar przesłanego projektu nie może przekraczać 2 MB.



Praca konkursowa powinna nawiązywać do tematu „660 lat historii Będzina”. 

6.  Uczestnik  jest  zobowiązany  stawić  się  na  miejscu  Konkursu  punktualnie  w  celu  odebrania

stanowiska pracy. W przypadku nie stawienia się Uczestnika do godziny 10.45 prawo do malowania

może otrzymać inny Uczestnik.

7. Projekt może być wykonany dowolną techniką.

8. Każdy Uczestnik/grupa może zgłosić maksymalnie 1 projekt.

9.  Uczestnicy  do  utworzenia  pracy  konkursowej  otrzymują  powierzchnię  jednej  strony  płyty

znajdującej się na terenie Ulicznej Galerii Sztuki o wymiarach ok. 6 m².  Każdy  Uczestnik/grupa

otrzyma 3 sztuki farby. 

10. Graffiti musi zostać wykonane w dniu 9 czerwca 2018 r. w wyznaczonym przez Organizatora

czasie i miejscu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z zobowiązaniem się Uczestnika

do wykonania  gotowej  pracy,  zgodnej  z  przesłanym  projektem,  w  miejscu  wskazanym  przez

Organizatora.

11.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  wypełnienie  wszystkich  pól  formularza

zgłoszeniowego i podanie prawdziwych danych osobowych oraz załączenie projektu planowanego

graffiti.

12. Liczba Uczestników jest ograniczona (maksymalnie 16 Uczestnikówa). Organizator skontaktuje

się mailowo/telefonicznie z wybranymi twórcami, którzy zgłoszą się do Konkursu, w celu ustalenia

szczegółów.

13. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

14.  W przypadku  niepełnoletnich  Uczestników –  podczas  Konkursu  muszą  znajdować  się  pod

opieką osoby dorosłej. Powinni także posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział

w Konkursie.  Przez  cały  czas  trwania  Konkursu  rodzic/opiekun  odpowiada  za  bezpieczeństwo

Uczestnika.

15. Ubezpieczenie Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

16.  Uczestnik/opiekun  odpowiada  za  rzeczy  pozostawione  przez  niego  lub  członków  grupy

na terenie miejsca, w którym będzie odbywać się Konkurs.

17. Koszty związane z dojazdem lub ewentualnym noclegiem pokrywa Uczestnik Konkursu.

18. Uczestnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

19. W trakcie realizacji dzieła obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.

20. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na:

• umieszczenie pokazu na zdjęciach oraz innych nośnikach,

• wykorzystanie nagrań oraz zdjęć w celach promocyjnych, także na użytek mediów,

• wykorzystanie danych osobowych w informacjach na temat Konkursu.

21. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania



zgłoszenia, co jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału w Konkursie.

22. Praca nie może nawoływać do przemocy, rasizmu, antysemityzmu, szowinizmu, obrażać uczuć

religijnych, zawierać treści wulgarnych i obraźliwych.

23. Prace, które nie spełnią warunków określonych w niniejszym Regulaminie, nie będą oceniane.

24. Poprzez udział w Konkursie każdy Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje

się do ich przestrzegania.

25. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich

do nadesłanego projektu.

26.  Uczestnik  Konkursu  poprzez  zgłoszenie  uczestnictwa  w  Konkursie  wyraża  zgodę

na przekazanie  na  rzecz  Organizatora  własności  wykonanego  dzieła  oraz  majątkowych  praw

autorskich  do  dzieła  bez  dodatkowego  wynagrodzenia  na  wszystkich  polach  eksploatacji,

a w szczególności:

a.  w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  dzieła  –  wytwarzanie  jakąkolwiek  techniką  ich

egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c.  w  zakresie  rozpowszechniania  dzieła  w  sposób  inny  niż  określony  powyżej  –  publiczne

wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także

publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu

i w czasie przez siebie wybranym.

27. Przystąpienie do Konkursu jest  jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych

osobowych  Uczestnika  w  bazie  danych  Organizatora  oraz  ich  przetwarzanie  w  celach

promocyjnych związanych z niniejszym Konkursem.

28.  Uczestnik  może  nie  wyrazić  zgody na  publikację  danych  osobowych.  W takim przypadku

Organizator posłuży się ustalonym wspólnie z Uczestnikiem pseudonimem artysty (artystów). 

29.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  Konkursu  w  przypadku  niekorzystnych

warunków atmosferycznych, małej ilości zgłoszeń lub niskiej frekwencji w dniu, w którym ma się

odbyć  Konkurs.  W  tym  przypadku  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  niezorganizowania

Konkursu w innym terminie.

30. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r.

31. Nagrody:

I miejsce – 1 500 zł,

II miejsce – 1 000 zł,

III miejsce – 700 zł.

Nagroda specjalna – 500 zł



32. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody specjalnej.

33. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

34. W przypadku otrzymania nagrody Uczestnik będzie zobowiązany do wypełnienia oświadczenia

niezbędnego do przekazania nagrody, zawierającego kompletne dane osobowe.

35. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

36. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu

i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Będzinie pod nr tel. 32 267 92 15 lub 534 998 391.


