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REGULAMIN KONKURS NA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WYKONANIE 
GRAFFITI NA TERENIE SKATEPARKU W PUŁAWACH 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Organizatorami  konkursu  jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. 
 

§ 2 
W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub grupy osób z terenu Puław 
i okolic. Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 14 lat i posiadać pisemną 
zgodę prawnego opiekuna na udział w konkursie. 
 

§ 3 
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu i wykonanie graffiti na: 
betonowych ściankach wkomponowanych w ogrodzenie w ilości 4 szt  (obustronnie), 
betonowych ściankach znajdujących się na terenie skateparku w ilości 4 szt 
(obustronnie), betonowych słupach znajdujących się na terenie skateparku w ilości: 
11 szt, ścianach toalety publicznej  - w Puławach przy ul. Niemcewicza 2. 
2. Uczestnicy chętni do udziału zobowiązani się od wcześniejszego zapoznania się 
z powierzchniami przeznaczonymi do malowania. 
 

§ 4 
Podstawowym celem Konkursu jest ukazanie bogactwa alternatywnej sztuki jaką jest 
graffiti.  
 

§ 5 
Konkurs ma na celu pozyskanie nowatorskich i interesujących projektów oraz 
wykorzystanie ich jako formy przekazu dla osób młodych. Dodatkowymi celami 
konkursu jest: promowanie sztuki muralu, poprawa wyglądu estetycznego przestrzeni 
miejskiej.  
 

Zasady uczestnictwa 
§ 6 

1.Uczestnicy Konkursu biorą na siebie odpowiedzialność za wykonane graffiti 
i oświadczają, że posiadają do nich wszelkie prawa autorskie. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i nadesłanie formularza 
zgłoszeniowego  wraz  ze  wstępnym  projektem  planowanego  dzieła/graffiti  
z podaniem rozmiarów i kolorów, jakie zostaną użyte  oraz fotografiami 
wcześniejszych prac.  
3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i zaakceptowania projektu jest zgodność  
z tematyką konkursu.  
4.  Udział w konkursie jest bezpłatny.  
5. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do 
nadesłanego projektu, obejmujące następujące pola eksploatacji: 

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

 wprowadzenie do sieci komputerowej/multimedialnej; 

 udostępnienie w Internecie; 
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 nieodpłatne wykorzystanie w publikacjach, wystawach, filmach Organizatora, 
wyłącznie w celach promocyjnych. 
 

§ 7 
1. Projekt może być wykonany w dowolnej skali, dowolną techniką w miejscu 
wskazanym przez Organizatora.  
2. Organizator zastrzega sobie prawa wyboru dowolnej liczby osób uczestniczących 
w konkursie, nie więcej jednak niż liczba urządzeń znajdujących się w skateparku.  
 

§ 8 
1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na 
adres: biuro@mosir.pulawy.pl, pocztą tradycyjną na adres Organizatora, lub 
dostarczyć osobiście: do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Puławach z dopiskiem „Konkurs graffiti”, w terminie do 31.07.2021r do godz. 12.00. 
2. Organizator skontaktuje się ze zgłaszającym w celu ustalenia szczegółów udziału 
w Konkursie.  
3. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie 2 projekty oraz max. 10 
zdjęć już wykonanych prac. 
4. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

§ 9 
Zgłoszenie uczestnika na Konkurs jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do 
wykonania gotowej pracy (zgodnej z przesłanym projektem), w miejscu wskazanym 
przez Organizatora. 
 

§ 10 
Wyboru zwycięskich projektów dokona Komisja Konkursowa, powołana przez 
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzcy 
Konkursu. 
 

§ 11 
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronach internetowych Organizatora po 
zakończeniu konkursu.  
 

§ 12 
Dla zwycięzców ufundowane zostaną nagrody rzeczowe. 
 

§ 13 
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu. 
 

§ 14 
Realizacja wybranych projektów nastąpi do dnia 20.08.2021r.  
 
 

 
Organizator 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 
NA PROJEKT I WYKONANIE GRAFFITI W SKATEPARKU W PUŁAWACH 

 
1. DANE UCZESTNIKA (ÓW) KONKURSU 
...............................................................................nr tel./ e-mail ............................. 
...............................................................................nr tel./e-mail .............................. 
 
2. TYTUŁ PROJEKTU 
.................................................................................................................................. 
 
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA(ÓW)  
kilka słów o sobie (grupie) np. dotychczasowy udział w konkursach i inne 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
4. AKCEPTUJĘ I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ PRZESTRZEGAĆ REGULAMIN 

KONKURSU 
5. OŚWIADCZAM, ŻE WYKONANE PRACE NIE NARUSZAJĄ PRAW 

AUTORSKICH OSÓB TRZECICH 
PODPIS UCZESTNIKA(ÓW) 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
 
 

ZAŁĄCZNIK: projekt planowanego graffiti w formacie A3 
 
 


