
Regulamin konkursu 
na najciekawszą akcję artystyczną w ramach projektu 

„DO SZTUKI GOTOWI START!”

§1 
Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa zasady konkursu na najciekawszą akcję artystyczną w ramach projektu „DO SZTUKI GOTOWI 
START!” (zwanego dalej „konkursem”), którego Organizatorem jest Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach 
z siedzibą przy al. Wojciecha Korfantego 6.

2.  „DO SZTUKI GOTOWI START!” to projekt unikatowej, interdyscyplinarnej akcji społecznej, obejmującej działaniami 
artystycznymi mieszkańców Katowic z różnych środowisk i grup wiekowych. 
Celem projektu jest aktywizacja zachowań twórczych społeczności poprzez inicjowanie wydarzeń artystycznych 
w różnych zakątkach miasta. Mają one nie tylko zachęcić do interakcji, ale przede wszystkim mają uświadamiać jak 
rozwijający i inspirujący może być kontakt ze Sztuką oraz jak ważne może być świadome, twórcze przekształcanie 
otaczającej nas rzeczywistości. Akcje mają na celu wykreowanie kontrastujących z rzeczywistością sytuacji, które 
zmobilizują wyobraźnię, skłonią do zastanowienia się nad kluczowymi problemami, które nas dotyczą: tożsamością, 
kulturą, ekologią, itd. 10 artystów i edukatorów sztuki przeprowadzi 10 akcji artystycznych w mieście. Dodatkowo 
zostaną zrealizowane 3 akcje zaproponowane przez mieszkańców Katowic. Niniejszy Regulamin określa zasady 
uczestnictwa w konkursie.

§2 
Uczestnicy konkursu i zasady uczestnictwa

1.  Konkurs jest skierowany do młodzieży oraz osób dorosłych. Warunkiem koniecznym do przystąpienia osób 
niepełnoletnich do konkursu jest pisemna zgoda rodziców przesłana wraz z formularzem zgłoszeniowym.

2.  W konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina pracowników Organizatora i członków Jury.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4.  Zgłoszenie prac następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Galerii 

BWA: www.bwa.katowice.pl, w siedzibie organizatora konkursu oraz na ulotkach promujacych projekt „DO 
SZTUKI GOTOWI START!”. Wypełniony i podpisany formularz wraz z opisem akcji należy wysłać pocztą na 
adres: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, al. W. Korfantego 6, 40-004 Katowice, z dopiskiem „DO SZTUKI 
GOTOWI START!”. Opisy akcji (zapisane w formacie rtf) można również przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
edukacja@bwa.katowice.pl.

5. Nadesłane propozycje akcji muszą być autorskimi pomysłami, nie realizowanymi wcześniej.
6.  W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały przesłane do dnia 10 sierpnia 2012 r. 

(w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).
7.  Wysłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na uczestnictwo w konkursie i wyrażeniem zgody na publikację 

informacji i zdjęć z Akcji w materiałach promocyjnych i w kontakcie z mediami. 
8.  Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy pomysły. W przypadku nadesłania większej ilości pomysłów 

Organizator zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia takiego zgłoszenia do konkursu.
9.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie propozycji przesłanych w złym formacie 

oraz takich, których autorzy nie przesłali formularza zgłoszeniowego lub które naruszają regulamin konkursu.
10.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 
Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

11.  Przystępując do konkursu uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie 
pracy poprzez realizację akcji artystycznej w sposób określony w §1 z jednoczesnym prawem upoważnienia przez 
Organizatora innych osób lub podmiotów do korzystania z licencji w takim samym zakresie.

§3 
Jury

1.  Nadesłane pomysły będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez Organizatora, które wyłoni laureatów 
konkursu. Jury będzie obradowało w składzie: 
— Marek Kuś – dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA, 
— Tomasz Dąbrowski – artysta plastyk (Galeria Sztuki Współczesnej BWA), 
— Aneta Zasucha – edukator sztuki (Galeria Sztuki Współczesnej BWA), 
— Marta Lisok – kuratorka (Galeria Sztuki Współczesnej BWA).

2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
3.  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Galerii BWA: www.bwa.katowice.pl. Pomoc i dodatkowe 

informacje można uzyskać pod adresem: edukacja@bwa.katowice.pl.
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§4
Nagrody 

1.  Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Galerii BWA: www.bwa.katowice.pl 
do dnia 13 sierpnia 2012 r.

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3.  Planowane jest przyznanie trzech równorzędnych nagród w wysokości 500 zł brutto każda. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany wysokości nagrody lub nagrodzenia mniejszej ilości osób w przypadku niskiego poziomu 
nadesłanych pomysłów.

4.  Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy kończącej projekt, w siedzibie Galerii BWA 
w Katowicach, w podanym wcześniej przez Organizatora terminie lub w przypadku nieobecności laureata na 
wernisażu zostaną wysłane przelewem do 30 dni.

§5 
Postanowienia końcowe

1.  Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn 
od niego niezależnych.

2.  Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub podadzą nieprawdziwe 
informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w konkursie.

3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
4. O sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
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