
REGULAMIN KONKURSU
„SIŁ(k)A W GRAFFITI”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Na Deskach” mające swoją siedzibę przy
ulicy Narutowicza 1 w Brzeszczach (ORGANIZATOR), we współpracy z Ośrodkiem 
Kultury w Brzeszczach.

II. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

 Cel konkursu:

Celem konkursu są wspieranie sztuki street art, przełamywanie schematów myślenia o graffi  jako 
wyłącznie o wandalizmie, a nie o sztuce, odkrycie i promocja uzdolnionych osób, oraz wyłonienie 
najlepszego projektu graffi  promującego zdrowy, sportowy tryb życia.

 Tematyka:

Tematyka graffi  ma nawiązywać do miejsca w którym fi nalnie będzie wykonane, czyli
siłowni oraz do zdrowego, sportowego trybu życia.

Graffi  nie powinno wyrażać treści politycznych, rasistowskich, szowinistycznych ani 
nawołujących do nienawiści.

 Lokalizacja:

Zwycięska praca zostanie zrealizowana przez autora na jednej ze ścian siłowni Hali 
Sportowej w Brzeszczach, przy ul. Ofi ar Oświęcimia 49.

Powierzchnia ściany do dyspozycji wynosi 6m (szer.) x2m(wys.), zdjęcie ściany w 
załączniku nr 1.

III.  WARUNKI UCZESTNICTWA

 Uczestnikami konkursu mogą zostać mieszkańcy województwa małopolskiego.

 Uczestnikami konkursu mogą zostać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie od lat 13, 
za zgodą opiekuna.

 Uczestnik konkursu na projekt jest zobowiązany do przedłożenia pracy konkursowej w 

nieprzekraczalnym terminie od 11.10.2021r. do 03.11.2021r. Decyduje data wpływu 
na adres stowarzyszenia, podany w pkt V niniejszego Regulaminu.



 Pełnoletni uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia wraz z pracą 
konkursową karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 

Niepełnoletni uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia wraz z pracą 
konkursową karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu. 

 Projekt pracy konkursowej musi być oryginalny, wykonany odręcznie lub  w programie 
grafi cznym, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu. 

Na odwrocie projektu odręcznego muszą znajdować się imię, nazwisko oraz tytuł 
pracy, natomiast w projektach grafi cznych w tytule projektu powinny się znaleźć 
tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora.

 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego 
konkursu.

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez wybór jednej pracy.

IV. NAGRODY

 Nagrodą w konkursie będzie możliwość wykonania swojej pracy na ścianie siłowni Hali
Sportowej za pomocą materiałów, które zostaną dostarczone przez Stowarzyszenie, w 
terminie od 04.11.10 -6.11.2021r.

Dodatkowo, laureat pierwszego miejsca otrzyma bon o wartości 100zł od 
Stowarzyszenia „Na Deskach”, oraz bon o wartości 200zł od Dyrektora Ośrodka Kultury
w Brzeszczach do wykorzystania w sklepie z mul mediami.

 Przewidziana jest również nagroda dodatkowa -bon o wartości 100zł do zrealizowania 
w sklepie z mul mediami, dla uczestnika konkursu, który otrzyma największą liczbę 
głosów w głosowaniu publiczności podczas zorganizowanej wystawy prac na Hali  
Sportowej w dniach 04.11 -06.11.2021r.



V. ADRES I TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Projekty należy dostarczyć osobiście, bądź przesłać na adres: 

Stowarzyszenie „Na Deskach”

ul. Narutowicza 1

32-620 Brzeszcze

lub adres e-mail:

s      towarzyszenie.na.deskach@gmail.com  

w nieprzekraczalnym terminie do 03.11.2021r., do godz. 16:00.

VI.  SPOSÓB OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH

 Prace zgłoszone do konkursu zostaną poddane ocenie jury, złożonego z jednego z 
uznanych twórców sztuki graffi , członka stowarzyszenia „Na Deskach”, kierownika 
Hali  Sportowej, oraz Burmistrza Brzeszcz.

 Jury dokona oceny prac pod kątem artystycznym, oraz zgodności z tematyką konkursu 
i jego regulaminem.

 Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu jury nie przysługuje 
odwołanie.

VII. WYNIKI KONKURSU

 Wyniki konkursu zostaną przekazane uczestnikom dnia 03.11.2021r., drogą e-mailową 
lub telefonicznie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne.

 Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace.

 Przystąpienie do konkursu na projekt graffi  jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu.



 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 
nagrodzonego projektu w materiałach promocyjnych Organizatora, w tym w mediach 
społecznościowych Organizatora, w portalu Facebook, oraz na stronie Ośrodka Kultury
w Brzeszczach.

 Powstawanie wygranego w konkursie graffi  będzie dokumentowane przez 
organizatora, a powstałe materiały wykorzystywane do celów promocyjnych projektu 
SIŁ(k)A W GRAFFITI.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w regulaminie.

 Organizator konkursu na projekt zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego 
projektu, po konsultacji z autorem, w celu ostatecznego przystosowania go do 
realizacji.

 Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik 
konkursu.

 Koszty realizacji graffi  pokrywa organizator.

IX. KONTAKT

Informacje związane z konkursem można uzyskać mailowo pod adresem:

s      towarzyszenie.na.deskach@gmail.com  

bądź pod numerem telefonu 32 211 14 90 wew. 48 -osoba do kontaktu -Magdalena 
Bucka.


