Regulamin konkursu „Graffiti na Zespole Szkół w Biskupcu”
§1
Organizatorami konkursu są Burmistrz Biskupca i Dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu.
§2
Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu graffiti na bocznej ścianie budynku Zespołu
Szkół w Biskupcu przy ul. Chrobrego 13 (od strony ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki
Dymer), a w przypadku wygrania konkursu – wykonania go w ww. miejscu.
§3
Chętni do udziału w konkursie zobowiązują się od wcześniejszego zapoznania się z
powierzchnią przeznaczoną do malowania.
§4
Celem konkursu jest ukazanie bogactwa alternatywnej sztuki, jaką jest graffiti i street art,
poprawa estetyki budynku szkoły, uatrakcyjnienie punktu przy miejscu spacerowym w
Biskupcu.
§5
Przedstawione prace nie powinny zawierać żadnych treści kontrowersyjnych oraz łamiących
prawo (np. rasistowskich, ksenofobicznych, obraźliwych, wzywających do nienawiści). Projekt
może być wykonany dowolną techniką. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§6
Projekt zgłoszony do konkursu musi być autorską pracą uczestnika Konkursu. Uczestnicy
konkursu biorą na siebie odpowiedzialność za nadesłane projekty i oświadczają, że posiadają
do nich wszelkie prawa autorskie.
§7
W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby indywidualne mieszkające na terenie gminy
Biskupiec. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział
w konkursie.
§8

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia (zawierającego imię,
nazwisko, telefon, adres e-mail) wraz z projektem planowanego graffiti z podaniem
rozmiarów i kolorów, jakie zostaną użyte.
§9
Materiały niezbędne do wykonania nagrodzonej pracy zapewniają organizatorzy.
§ 10
Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych (wyłącznie na potrzeby konkursu) i nieodpłatne przeniesienie na
Organizatora majątkowych praw autorskich do nadesłanego projektu.
§ 11
Zgłoszenie uczestnika na konkurs jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do wykonania
gotowej pracy (zgodnej z przesłanym projektem), w miejscu wskazanym przez Organizatora.
Przy wykonywaniu pracy dopuszcza się pomoc osób trzecich.
§ 12
Prace w konkursie należy przesłać w formie elektronicznej (pdf, jpg, png, itp.) na adres
promocja@biskupiec.pl lub w formie papierowej na adres Inkubator Przedsiębiorczości ul.
Armii Krajowej 1, 11-300 Biskupiec, lub składać w Inkubatorze Przedsiębiorczości w
godzinach 7.30-15.00 do 18 czerwca 2018 r.
§ 13.
O przyznaniu nagrody zdecyduje głosowanie internetowe przeprowadzone na profilu w
portalu Facebook „Biskupiec - krajobraz pełen możliwości”. Zdecyduje największa ilość tzw.
lajków pod konkretnym projektem graffiti. Głosownie potrwa od 19 do 21 czerwca 2018 r.
§ 14
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na profilu w portalu Facebook „Biskupiec - krajobraz
pełen możliwości” oraz stronie internetowej www.biskupiec.pl
§ 14
Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów wykonania pracy
§ 15

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu.
§ 16
W przypadku niewłaściwego wykonania rysunku na powierzchni do tego wyznaczonej, osoby
uczestniczące przy jego wykonaniu są zobowiązane do przywrócenia jej poprzedniego stanu.
§ 17
Realizacja wybranych projektów nastąpi do początku roku szkolnego 2018/2019 tj. do dnia 3
września 2018 roku.
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