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               REGULAMIN KONKURSU  "ZNAJDŹ DZIURĘ ZAŁATAJ DZIURĘ" 
 
 
                                         § 1. Organizator 

 
 
Organizatorem konkursu jest Fundacja Eco Choice w ramach projektu Całe miasto jest Galerią 
Sztuki dofinansowanego przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 
 
 
 

                                          § 2. Cel 
 
1. Ideą konkursu jest TWORZENIE A NIE NISZCZENIE!!! 
 
2. Celem konkursu jest  zachęcenie młodzieży szkół piaseczyńskich do tworzenia ładniejszej, 

zabawniejszej, ciekawszej przestrzeni wokół siebie poprzez "naprawienie", "upiększenie" miejsc bądź 

elementów szpecących nasze otoczenie oraz zainspirowanie jej do kreatywnego postrzegania 
rzeczywistości poprzez sztukę upcyclingu. 
 
3. Finałem konkursu będzie wystawa  nadesłanych prac (2 zdjęć relacjonujących wykonanie 
projektu), które będą spełniały kryteria konkursowe oraz nagrodzenie najlepszych. 
 
 

 
                                          § 3. Temat 
 
 Temat konkursu: "ZAŁATAJ DZIURĘ"- zmień  szarą rzeczywistość w dzieło sztuki 
 
Młodzież ma za zadanie odnalezienie elementów szpecących lub inspirujących do działania. Mogą to 
być dziury w chodniku, złamany znak drogowy, zniszczone ogrodzenie, pęknięta plyta chodnikowa, 

stare, wysuszone drzewo.  "Załatanie dziury" polega na stworzeniu ciekawych artystycznie miejsc lub 
elementów, które wzbogacą otoczenie. 

  
 
                                       § 4. Uczestnicy 
 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych ,  gimnazjalnych i licealnych z Gminy 
Piaseczno. 
 
 
                                       § 5. Warunki uczestnictwa 
 
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać 2 zdjęcia dokumentujące powstanie "dzieła sztuki"-

przed  
i po transformacji. Stanowią one jeden projekt. 
 
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość wykonanych przez siebie Dzieł. 
 
2. Uczestnik zobowiązuje się do nieniszczenia mienia publicznego i prywatnego w ramach swoich 

działań. Prace nie mogą również zawierać treści wulgarnych,  niezgodnych z prawem, obrażających 

uczucia i przekonania innych. 
 
    
 
3. Do zgłoszenia należy dołączyć informację o:  
           *  autorze (imię, nazwisko i wiek autora, dane kontaktowe: adres mail,  

               nr telefonu) 
            * pracy (tytuł pracy), 
            * miejscu gdzie praca powstała. 



 

           *w przypadku Dzieła, którego realizacja związana jest z trwałymi zmianami należy nadesłać 

pisemną zgodę właściciela obiektu na dokonanie  
             transformacji artystycznej.                  
 
 
4.  Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac, które odbiegają od tematu 
konkursu lub nie spełniają wymogów regulaminu 

  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stworzenie Dzieł  niezgodnie z regulaminem. 
 
6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich 
danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 
133, poz. 833, z późn. zm.). Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu 

wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz wyróżnień. Poprzez podanie danych osobowych 
uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie ww. danych na stronie Fundacji "Eco Choice", w siedzibie 
Fundacji, w trakcie wystawy oraz w lokalnych mediach.   
 
 

7. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie 
prawo do dalszego przetwarzania prac po zakończeniu konkursu w celu dostosowania ich do 

stworzenia wystawy i upubliczniania ich w mediach oraz na stronach internetowych związanych  
z tematyką ekologiczną. 
 
 
                                  § 6. Termin i warunki dostarczenia prac 
 
1.  Zdjęcia należy przesłać drogą mailową fundacja@ecochoice.pl w terminie do 30 listopada  2012. 

 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac. 
 
 
                                    § 7. Zasady przyznawania nagród 
 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa 
składająca się z osób związanych ze sztuką.   

Komisję powołuje Organizator.  
Komisja podejmuje decyzję większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 
Przewodniczącego. 
     
2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

 
3. Konkurs jest jednoetapowy. 
 
4. Organizator wyłoni 3 zwycięzców konkursu, którym przyzna nagrody rzeczowe Oprócz tego 
nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronach internetowych związanych ze sztuką 
upcyclingową  lub ekologią. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia dodatkowych wyróżnień lub/i nagród specjalnych. 

 
6. Zwycięzcy i laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród  
oraz  terminie i miejscu wystawy telefonicznie lub mailowo. 
 
7. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wystawy. 
 

8. Zwycięzcy i laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć  
w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie 
Organizatora. 
 
9. O zwycięstwie lub przyznaniu nagród zostaną powiadomione macierzyste szkoły uczniów. 
 
 

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora - Fundacja Eco Choice (adres: Plac 
Piłsudskiego 4, Piaseczno) oraz na stronie www.ecochoice.pl 

mailto:fundacja@ecochoice.pl
http://www.ecochoice.pl/

