
Regulamin Konkursu Graffiti
„Wyraź się w graffiti”

1. Organizator:
a)  Organizatorem  Konkursu  jest  Wieluński  Dom  Kultury,  98-300  Wieluń,  ul.  Krakowskie
Przedmieście 5, NIP: 8321042242, REGON: 000281625
b)  Regulamin  niniejszego  Konkursu  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie
internetowej www.wdkwielun.pl.

2. Temat konkursu:
Tematem konkursu jest „MOJA PODRÓŻ”. 
Organizator oczekuje oryginalnej formy oraz zaskakującej treści w pracach. Wysoko oceniane będą
symbolika,  metafora  –  obrazy  znaki.  Praca  nie  musi  być  związana  z  realną  podróżą,  ale  
z abstrakcyjną podróżą marzeń, która pozwoli autorowi pracy wyrazić siebie w graffiti. Zabrania się
używania treści wulgarnych, kontrowersyjnych albo mogących obrażać osoby, instytucje, a także
poglądy lub uczucia innych osób.

3. Cel konkursu:
Celem Konkursu  jest  stworzenie  graffiti  w przestrzeni  miejskiej  na  przygotowanych  wcześniej
przez Organizatora banerach. Prace zostaną stworzone przez mieszkańców Gminy Wieluń. Graffiti
powinny być malowane  sprayem, pędzlem albo sprayem przez szablon lub inną, wybraną przez
uczestnika  konkursu  techniką  graffiti.  Uczestnicy  konkursu  stworzą  prace  w  plenerze  w  dniu
15.08.2020 r. w godzinach od 10:00 do 16:00 w Parku Miejskim im. Żwirki i Wigury w Wieluniu.
Po upływie terminu, prace nie mogą być uzupełniane lub poprawiane. Dzieła zostaną wykonane  
w formacie 3,30 m na 2,30 m na banerze barwy białej (frontlight).

4. Uczestnicy:
Konkurs  adresowany jest  do  mieszkańców Gminy Wieluń,  którzy potrafią  malować  graffiti  za
pomocą  różnych  technik  (sprayem,  pędzlem,  sprayem  przez  szablon  lub  inną,  wybraną  przez
uczestnika konkursu techniką graffiti).  Jedną pracę mogą wykonać jedna lub maksymalnie dwie
osoby.
Uczestnikiem konkursu może zostać osoba, która:

a) ukończyła  16  lat,  przy  czym  osoby  poniżej  18  roku  życia  lub  nieposiadające  pełnej
zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią
zgodą opiekuna prawnego (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);

b) nie jest pracownikiem Organizatora lub członkiem Jury, tudzież członkiem ich rodziny lub
osobą najbliższą.

5. Warunki uczestnictwa:
Kartę zgłoszenia do konkursu,  która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy
dostarczyć  osobiście  do  siedziby  Organizatora  lub  mailowo  (skan)  na  adres
sekretariat@wdkwielun.pl do  dnia  10.08.2020  r.  W  przypadku  uczestników  niepełnoletnich
koniecznie  należy  dołączyć  do  karty  zgłoszenia  zgodę  lub  zgody  opiekuna  lub  opiekunów
prawnych  uczestników  na  wzięcie  udziału  w  Konkursie.  Podstawowe  materiały  potrzebne  do
wykonania pracy zapewnia Organizator w porozumieniu z uczestnikiem konkursu.  Maksymalna
kwota, która może zostać przeznaczona na materiały do wykonania jednej pracy wynosi 200 zł.
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6. Ocena prac i nagrody:
Jury powołane przez Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury dokona oceny prac ze zwróceniem
uwagi  na  warstwę  artystyczną,  kreatywność  oraz  technikę  wykonania  graffiti.  Decyzje  Jury są
ostateczne. Organizator nie przewiduje odwołań od decyzji Jury.

7. Za najciekawsze prace Jury przyzna nagrody finansowe w wysokości:
a) I miejsce – 1900 zł
    II miejsce – 700 zł
    III miejsce – 500 zł
    oraz wyróżnienia – cenne nagrody rzeczowe
b) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania innego niż podany powyżej podziału nagród.
c) Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych Nagrodach oraz miejscu i czasie ich wręczenia 
w dniu 17.08.2020 r. drogą mailową lub telefoniczną. 
d) w przypadku wspólnego wykonania pracy – nagroda zostanie podzielona między wykonawców.
Tak samo w przypadku, gdy Jury przyzna nagrodę ex aequo kilku uczestnikom. 

9. Publiczna prezentacja prac:
Wszystkie  stworzone  w  ramach  konkursu  prace  będą  wyeksponowane  w  dużym  formacie  
w przestrzeni  parkowej w parku im.  Żwirki  i  Wigury w Wieluniu.  Uczestnicy konkursu,  przez
podpisanie zgłoszenia (a w przypadku osób wskazanych w punkcie 4 lit. a powyżej – za zgodą
opiekuna prawnego) przenoszą na Organizatora majątkowe prawa autorskie do stworzonych prac na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie o prawie autorskim – w szczególności prawo
do wystawiania prac w dowolnym miejscu i czasie oraz do wykonywania i korzystania z utworów
zależnych – w tym fotografii prac umieszczanych w Internecie. 

10. Prawo do odwołania Konkursu
W przypadku,  gdy do  siedziby Organizatora  w  terminie  do  10.08.2020  r.  wpłynie  mniej  niż  
6 zgłoszeń do konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do jego odwołania.

11. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
a) Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia jest Wieluński Dom Kultury 

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie
ze swym statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl.

b) Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się po-
przez adres e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807.

c) Dane osobowe podane w karcie zgłoszenia zespołu będą przetwarzane w celu organizacji  
i  przeprowadzenia  Konkursu  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie  na  podstawie  
art.  6  ust.  1  lit.  a.  oraz  lit.  b)  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwane-
go „RODO”. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu wypłacenia na-
grody pieniężnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2)
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

d) Dane  osobowe  podane  w  karcie  zgłoszenia  będą  przetwarzane  przez  okres  
3 miesięcy od dnia przeprowadzenia Konkursu, a dane osobowe laureatów przez okres 5 lat
liczony od końca roku, w którym odbył się Konkurs. Organizator zastrzega, że w związku z



treścią przepisów o prawie autorskim – imię i nazwisko autorów prac mogą być publikowa-
ne wraz z pracami lub fotografiami prac. 

e) Podanie  danych  jest  niezbędne  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  Konkursu,  
a w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
-  otrzymania  od  Wieluńskiego  Domu  Kultury  swoich  danych  osobowych  
w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia tych danych do innego administratora.

f) W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury na-
rusza przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest or-
ganem nadzorczym.

g) Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym poza podmiotami uprawnio-
nymi (Urząd Skarbowy) i nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.  To  znaczy,  że  nie  będą  one  przetwarzane  w  sposób  automatyczny
i nie będą podlegać profilowaniu.


