REGULAMIN KONKURSU
PK GRAFFITY FLOW
z dziedziny kultury i sztuki
1. Organizator Konkursu:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Siemiatycze
2. Termin i miejsce Konkursu:
29 sierpnia 2015 r. (podczas Festiwalu FLOW FESTIWAL SIEMIATYCZE 2015)
godz. 17.00 – 20.00
miejsce: tereny nad zalewem (miejski amfiteatr)
3. Cele Konkursu:
aktywizacja środowisk młodzieżowych,
możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas Festiwalu,
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,
5. Warunki uczestnictwa:
W Konkursie mogą wziąć udział: indywidualni twórcy oraz grupy do 5 osób, które zgłosiły chęć
udziału do dnia 25 sierpnia 2015 r. do godziny 14.00, poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz przesłanie go drogą mailową na adres konkurs@pksiemiatycze.pl. W tytule
proszę wpisać

PK GRAFFITY FLOW. Przyjęcie każdego zgłoszenia zostanie potwierdzone

wiadomością zwrotną email. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia
po terminie. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać wstępny projekt planowanego dzieła - graffiti.
Uczestnik jest zobowiązany stawić sie na miejscu Konkursu punktualnie w celu odebrania
stanowiska pracy. W przypadku nie stawienia sie Uczestnika prawo do malowania może otrzymać
inny Uczestnik.
6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 projekt.
7. Uczestnicy do utworzenia pracy konkursowej otrzymują płytę betonową o powierzchni 4,5 m x
2,5 m

8. Dzieło - graffiti musi zostać wykonane w dniu Festiwalu FESTIWAL FLOW SIEMIATYCZE
2015 w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu. Zgłoszenie się do Konkursu jest
jednoznaczne z zobowiązaniem się Uczestnika do wykonania dzieła, zgodnego z przesłanym
projektem, w miejscu wskazanym przez Organizatora, w dniu 29 sierpień 2015 r.
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie wszystkich pól formularza
zgłoszeniowego i podanie prawdziwych danych osobowych oraz załączenie projektu
planowanego dzieła - graffiti.
10. Liczba

uczestników

Konkursu

jest

ograniczona.

Organizator

skontaktuje

się

mailowo/telefonicznie z wybranymi twórcami, którzy zgłoszą się do Konkursu, w celu ustalenia
szczegółów.
11. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
12. W przypadku niepełnoletnich Uczestników – podczas Konkursu muszą oni znajdować się pod
opieką osoby dorosłej. Powinni także przesłać drogą mailową pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w Konkursie. (załącznik do regulaminu nr 1) Przez cały czas trwania
Konkursu rodzic/opiekun odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika.
13. Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie farby.
14. Organizator Konkursu nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników (rodziców,
opiekunów) członków grupy podczas Konkursu.
15. W przypadku przyznania nagrody osobie niepełnoletniej, nagroda zostanie wypłacona gotówką
rodzicowi/opiekunowi prawnemu, którego podpis widnieje na zgodzie rodziców/opiekunów
(załącznik do regulaminu nr 1)
16. Koszty związane z dojazdem lub ewentualnym noclegiem pokrywa Uczestnik.
17. Uczestnicy powinni posiadać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze
zdjęciem.
18. W trakcie Konkursu obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
19. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik zgadza się na:
udokumentowanie przebiegu Konkursu na zdjęciach oraz nośnikach DVD,
wykorzystanie nagrań oraz zdjęć z Konkursu w celach promocyjnych, także na
użytek mediów,
20. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
zgłoszenia, co jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału w Konkursie.
21. Prace, które nie spełnią warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie będą oceniane.
22. Poprzez uczestnictwo każdy Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do
ich przestrzegania.
23. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich

do nadesłanego projektu.
24. 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.
25. 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.
26. Uczestnik może nie wyrazić zgody na publikację danych osobowych. W takim przypadku
Organizator posłuży się ustalonym wspólnie z Uczestnikiem pseudonimem artysty (artystów).
27. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku małej ilości zgłoszeń
lub małej frekwencji uczestników konkursu w dniu, w którym ma się odbyć Konkurs.
28. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu Festiwalu FESTIWAL
FLOW SIEMIATYCZE 2015. Lista nagród:
I miejsce – 500,00 zł,
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
29. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
30. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
31. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka
z o.o. Siemiatycze Tel. 696 061 981

Załącznik do regulaminu nr1
Zgoda rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w konkursie

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany, jestem rodzicem z pełnią praw
rodzicielskich/opiekunem

prawnym

(niepotrzebne

skreślić)

Uczestnika

Konkursu.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję w całości warunki Regulaminu Konkursu
PK Graffiti Flow, którego organizatorami jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
w Siemiatyczach. Tym samym wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie, który
odbędzie się dn. 29 sierpnia 2015 r. - tereny przy amfiteatrze.

Miejscowość:
Data:
Imię i nazwisko dziecka:
Czytelny, własnoręczny podpis rodzica/opiekuna:

