
Regulamin 
konkursu na najciekawszą akcję artystyczną w ramach VI edycji projektu 
DO SZTUKI GOTOWI START!

§ 1 • Postanowienia ogólne

 1.  Regulamin określa zasady konkursu na zaprojektowanie akcji artystycznej w ramach VI edycji 
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. 
Realizowany jest przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach od początku 2012 
roku. Potrzeba realizacji projektu zrodziła się z chęci wyjścia poza mury Galerii, wprost na 
ulice miasta, po to, aby dotrzeć ze Sztuką do mieszkańców Katowic z różnych środowisk i grup 
wiekowych. Idea projektu zakłada uczestnictwo w działaniach artystycznych jako pewien proces 
nawiązania relacji społecznych. Przypadkowy przechodzień przestaje być traktowany jako 
pasywna jednostka, staje się nie tylko aktywnym odbiorcą, lecz elementem twórczego działania, 
współodpowiedzialnym za jego specyfikę oraz za relacje, które zachodzą między uczestnikami. 
Wydarzenia artystyczne inicjowane są w różnych zakątkach Katowic. Siłą tego projektu jest 
różnorodność realizacji: począwszy od efemerycznych działań performatywnych (opartych na 
przykład na tańcu współczesnym), przez interaktywne spektakle teatralne i koncert śpiewaków 
operowych a skończywszy na akcjach zorientowanych społecznie (prowokujących do przemyśleń 
m.in. na temat sztuki, ekologii czy nas samych). Dodatkowo w galerii odbywają się warsztaty 
i wykłady (m.in. z zakresu designu, fotografii, warsztaty muzyczne). Jak dotąd na nasze zaproszenie 
odpowiedziało 49 artystów i edukatorów sztuki z całej Polski. Zrealizowali oni w sumie 32 akcje 
artystyczne. Dodatkowo zrealizowanych zostało 7 akcji według pomysłów nadesłanych na konkurs 
organizowany co roku w ramach projektu. Odbiorcami wszystkich działań było kilkanaście tysięcy 
osób. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym w ramach VI 
edycji Projektu.

§ 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 

BWA w Katowicach: www.bwa.katowice.pl i w siedzibie organizatora konkursu. Wypełniony 
formularz wraz z opisem projektu akcji (zapisanym w formacie rtf) należy wysłać drogą 
elektroniczną na adres: edukacja@bwa.katowice.pl, lub pocztą na adres: Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA, al. Wojciecha Korfantego 6, 40-004 Katowice, z dopiskiem „DO SZTUKI 
GOTOWI START!”.

 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 

31 sierpnia 2017 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 niedopuszczenia takiego zgłoszenia do 
konkursu.

Galeria Sztuki Współczesnej BWA

al. W. Korfantego 6, 40-009 Katowice, t: +48 32 259 90 40

NIP 634-22-71-828, REGON 000278557, RIK/K-ce/G/7/94

galeria@bwa.katowice.pl, www.bwa.katowice.pl



 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: www.bwa.katowice.pl, pomoc 

i dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: edukacja@bwa.katowice.pl Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA w Katowicach BWA, al. W. Korfantego 6, 40-009 Katowice, tel./fax: +48 32 
25 99 040, 32 259 93 24 NIP 634-22-71-828, REGON 000278557, RIK/K-ce/G/7/94 galeria@bwa.
katowice.pl, www.bwa.katowice.pl

§ 4 • Nagrody 

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej BWA www.bwa.katowice.pl do 
dnia 4 września 2017 r.

 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Planowane jest przyznanie jednej nagrody w wysokości 500 zł brutto.
 4. Przekazanie nagrody zostanie zrealizowane przelewem do 14 dni od zrealizowania akcji/warsztatów – 

zwycięskiego projektu (materiały na realizację projektu zapewnia Galeria BWA).

§ 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. Galeria Sztuki 
Współczesnej BWA w Katowicach BWA Contemporary Art Gallery in Katowice al. W. Korfantego 6, 
40-009 Katowice, tel./fax: +48 32 25 99 040, 32 259 93 24 NIP 634-22-71-828, REGON 000278557, 
RIK/K-ce/G/7/94 galeria@bwa.katowice.pl, www.bwa.katowice.pl 
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