
„GALERIA BEZ VCIAN” 

KONKURS NA PROJEKT I WYKONANIE GRAFFITI 

 

REGULAMIN 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem  konkursu  jest Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w 

Sochaczewie. 

2. Kontakt do organizatora: 

 Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza  

96-500 Sochaczew, ul. Chodakowska 16 

tel. 46 8633221 

e-mail: zssoch@poczta.onet.pl 

www.iwaszkiewicz.edu.pl 

 Dorota Marcinkowska - koordynator projektu 

tel. 507 151 867 

e-mail: marcinkowska.dorota@gmail.com 

§ 2 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Sochaczewa i okolic. 

Uczestnicy konkursu musz> mieć ukoMczone 13 lat i posiadać pisemn> zgodC prawnego 

opiekuna na udział w konkursie. 

§ 3 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie graffiti na parkanie przy 

pasacu Duplickiego w Sochaczewie. 

2. Powierzchnia do malowania obejmuje jedno betonowe przCsło. 

§ 4 

Cele konkursu: 

1. Kształtowanie wWród młodziecy postawy odpowiedzialnoWci za kształt dzisiejszego 

Wwiata i zachCcanie do osobistego zaangacowania na rzecz jego zmiany, 

2. UWwiadomienie potrzeby dbałoWci o przestrzeM wspóln> i jej poszanowanie, 



3. Umocliwienie zaprezentowania młodziecy ich kreatywnoWci i ekspresji twórczej na 

jeden z zaproponowanych tematów: „wyjWcie awaryjne”, „za murem”, „okno z 

widokiem na…”, „droga do…” 

4. Umocliwienie współpracy w zespole, 

5. Ukazanie bogactwa alternatywnej sztuki ulicy – graffiti, 

§ 5 

NadrzCdnym celem projektu jest promowanie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w 

Sochaczewie w Wrodowisku lokalnym i wWród młodziecy gimnazjalnej jako szkoły 

rozwijaj>cej twórcze myWlenie, dbaj>cej o estetykC najblicszego otoczenia oraz przywrócenie 

szkole jej roli kulturotwórczej.  
 

Zasady uczestnictwa 

§ 6 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie formularza 

zgłoszeniowego wraz z projektem planowanego dzieła/graffiti. 

2. Projekt realizuj> zespoły maksymalnie piCcioosobowe. 

3. Projekt zgłoszony do Konkursu musi być autorsk> prac> zespołu projektowego. 

4. Uczestnicy Konkursu bior> na siebie odpowiedzialnoWć za nadesłane projekty i 

oWwiadczaj>, ce posiadaj> do nich wszelkie prawa autorskie. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

6. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z wyraceniem zgody na 

nieodpłatne przeniesienie na Organizatora maj>tkowych praw autorskich do 

nadesłanego projektu, obejmuj>ce nastCpuj>ce pola eksploatacji: 

 do utrwalania i/lub zwielokrotniania m.in. za pomoc> druku, cyfrowo; 

 wprowadzenie do sieci komputerowej/multimedialnej; 

 udostCpnienie w Internecie; 

 nieodpłatne wykorzystanie w publikacjach, wystawach, filmach Organizatora, 

wył>cznie w celach promocyjnych. 

§ 7 

Projekt moce być wykonany w dowolnej skali, dowoln> technik>.  

§ 8 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie nalecy przesłać poczt> elektroniczn> na adres: 

marcinkowska.dorota@gmail.com, zssoch@poczta.onet.pl, poczt> tradycyjn> na adres 

Organizatora, lub dostarczyć osobiWcie: Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza, ul. 

mailto:marcinkowska.dorota@gmail.com
mailto:zssoch@poczta.onet.pl


Chodakowska16, 96-500 Sochaczew z dopiskiem „Galeria bez Wcian”, w terminie do 9 maja 

2014 roku.  

2. Organizator skontaktuje siC ze zgłaszaj>cymi w celu ustalenia szczegółów  udziału w 

Konkursie.  

3. Kacdy zespół projektowy moce złocyć maksymalnie 2 projekty.  

§ 9 

Zgłoszenie zespołu projektowego na Konkurs jest jednoznaczne z zobowi>zaniem siC do 

wykonania gotowej pracy (zgodnej z projektem), w miejscu i czasie wskazanym przez 

Organizatora. 

Zasady przyznawania nagród 

§ 10 

Wyboru zwyciCskich projektów dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwyciCzcy Konkursu.  

§ 11 

Komisja konkursowa przy ocenie projektów i graffiti weamie pod uwagC przede wszystkim 

walory artystyczne pracy: oryginalnoWć, kompozycjC, kolorystykC oraz organizacjC pracy w 

zespole. 

§ 12 

Dla zwyciCzców ufundowane zostan> nagrody. 

§ 13 

Wyniki Konkursu ogłoszone zostan> podczas uroczystoWci wrCczenia nagród oraz na stronie 

internetowej Organizatora po zakoMczeniu konkursu.  

§ 14 

Realizacja wybranych projektów nast>pi do koMca maja 2014 roku.  

§ 15 

Sytuacje nieobjCte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

§ 16 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu oraz oWwiadczenie rodziców/ opiekunów stanowi> 

zał>cznik do niniejszego Regulaminu. 

§ 17 

Organizator zastrzega sobie mocliwoWć dokonywania zmian w regulaminie konkursu. 

 

 

 


