
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gostyniu  wraz  

z Gostyńskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik” ogłasza konkurs na najbardziej oryginalne graffiti pt.

„GOSTYŃ W GRAFFITI”

Termin konkursu: do 31 lipca 2012 roku

Tematyka konkursu: „Gostyń w graffiti” czyli promocja i zwiastun Gostynia poprzez ukazanie 

zabytków, ciekawych miejsc, budowli miasta, itp.

Cele konkursu:

1) Walka  z  nielegalnym  graffiti  poprzez  wspieranie  sztuki  street  art-u  i  poprawę wyglądu 

estetycznego przestrzeni miejskiej.

2) Zwrócenie  uwagi  mieszkańcom miasta  Gostynia  na  problem niszczenia  mienia  poprzez 

umieszczanie napisów na elewacjach budynków i murów oraz konieczność przeciwdziałania 

tym zjawiskom.

3) Wspieranie  młodych  talentów,  rozwój  zainteresowań  plastycznych  

i estetycznych.

4) Uwrażliwienie mieszkańców Gostynia na estetykę otoczenia.

5) Udowodnienie, że legalne graffiti to forma sztuki, a nie wandalizmu.

Zasady uczestnictwa:

1) Do  udziału  w  konkursie  zapraszamy  młodzież  szkół  gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie miasta Gostynia.

2) Do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne lub zespoły.

3) Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę w dowolnej technice graficznej.

4) Prace należy wykonać na bloku technicznym w formacie A3.



5) W pracy nie mogą zostać użyte zdjęcia, a także grafika komputerowa.

6) Projekt pracy musi być dopasowany do wielkości i kształtu ścian przejścia podziemnego.

7) Na odwrocie pracy należy zapisać  dane personalne autora:  imię,  nazwisko,  wiek,  adres, 

numer telefonu i e-mail.

8) Prace w wersji papierowej należy składać w pracowni plastycznej Gostyńskiego Ośrodka 

Kultury „Hutnik” do dnia 31 lipca 2012 r. do godziny 14:00.

9) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997  r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926) w zakresie koniecznym do 

prawidłowego  prowadzenia  konkursu,  wyłonienia  zwycięzcy  oraz  w  celach  promocji 

konkursu.

Ocena:

1) Wyboru trzech najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa. Ogłoszenie wyników nastąpi 

dnia  17  sierpnia  2012  roku  w  siedzibie  GOK  „Hutnik”.  

W  dniu  tym  także  wszyscy  uczestnicy  konkursu  będą  mogli  skorzystać  

z warsztatów plastycznych prowadzonych przez grafficiarza.

2) W konkursie  zostaną  wyłonione  trzy  najlepsze  projekty.  Laureaci  w nagrodę  wymalują 

przejście  podziemne  w  Gostyniu.  Organizator  zapewnia  farby  potrzebne  do  realizacji 

projektu. 

3) Kryteriami oceny będą:

- treść zgodna z tematyką konkursu, 

- wartości estetyczne,

- dobór kolorystyki,

- oryginalność i pomysłowość.

Szerszych informacji  można uzyskać kontaktując się z koordynatorem projektu – panią Violettą 

Skorupską lub asystentem koordynatora – panią Katarzyną Maciejewską pod numerem telefonu  

65 572 00 73. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Projekt systemowy jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet  VII  Promocja  Integracji  Społecznej,  Działanie 7.1.  Rozwój  i  upowszechnienie  aktywnej  integracji,  Poddziałanie 7.1.1.  

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy  społecznej.


