Stowarzyszenie Sportowe „AMSPORT” Koszalin
przy wsparciu Prezydenta Miasta Koszalina w ramach
realizacji zadania publicznego
przy współpracy z
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie
dzięki pomocy
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie,
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie,
Urzędu Miasta w Koszalinie w szczególności referatu Gospodarki Nieruchomości Miasta oraz
referatu Gospodarki Komunalnej
Centrum Zarządzania Nieruchomościami w Koszalinie

CELEM KONKURSU JEST:
- wspieranie sztuki street art-u i poprawę wyglądu estetycznego przestrzeni miejskiej;
- wspieranie młodych talentów, rozwój zainteresowań plastycznych i estetycznych;
- wspieranie zaangażowania lokalnej społeczności w zmianę swojego najbliższego
otoczenia;
TEMATYKA KONKURSU:
1. 40 lat Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki
2. 750-lecie Miasta Koszalina
Organizatorzy liczą na wielką wyobraźnię i pomysłowość uczestników Konkursu.
Tematyka konkursu jest dość precyzyjna, jednakże dowolność kombinacji i kreatywność
jest mile widziana. W projektach powinien zostać uwzględniony element związany z
koszykówką oraz Koszalińską Amatorską Ligą Koszykówki, a także wybrany
charakterystyczny punkt/miejsce z przestrzeni miejskiej Koszalina.

I. REGULAMIN KONKURSU – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs skierowany jest m.in. do:
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Koszalina,
- uczestników rozgrywek organizatowanych przez Stowarzyszenie Sportowe „AMSPORT”
Koszalin.
2. Zastrzega się granicę wiekową uczestników – od 16 do 121 lat.
3. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową będzie dostarczony do szkół oraz
będzie dostępny na stronie www Stowarzyszenia Sportowego „AMSPORT” Koszalin w
zakładce „dokumenty”:
www.kalk-koszalin.pl
II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i nadesłanie (lub osobiste
dostarczenie) specjalnego formularza zgłoszeniowego (karta zgłoszeniowa) wraz z
projektem planowanego graffiti artystycznego (muralu) z wyszczególnieniem rozmiarów i
kolorów, jakie zostaną użyte.
a. Malowane będą tylne powierzchnie budowli – powierzchnia zostanie pomalowana przez
Organizatora na kolor wskazany przez wykonawcę. Fotografia powierzchni jest dołączona
do regulaminu.
b. Projekt muralu o realnych rozmiarach 1,6 m x 6,0 m oraz/lub 2,0 m x 4,0 m może być
wykonany dowolną techniką na papierze kartonowym formatu A3 (ewentualnie A4) lub w
formie elektronicznej w formacie pdf, jpg o maksymalnej wielkości pliku 2MB.
c. Prace powinny nawiązywać do tematyki konkursu. Każdy projekt wymaga wypełnienia
odrębnej karty zgłoszeniowej.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie (na karcie zgłoszeniowej) należy przesłać pocztą na
adres Stowarzyszenia Sportowego „AMSPORT” Koszalin, lub elektronicznie na adres
biuro@kalk-koszalin.pl w terminie do 30.04.2015 r. O terminie zebrania organizacyjnego,
które odbędzie się w ustalonym z wyprzedzeniem miejscu powiadomimy uczestników
indywidualnie. Informacje zamieszczone będą również na stronie www.kalk-koszalin.pl
3. W konkursie mogą wziąć udział pojedyncze osoby lub grupa młodzieży pod opieką
nauczyciela (instruktora, opiekuna).
4. Każdy uczestnik konkursu (grupa uczestników) może złożyć maksymalnie dwa projekty.
5. Organizator zapewnia farby potrzebne do realizacji projektu.
6. Projekty graffiti należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Sportowego „AMSPORT”
Koszalin, Maltańska 37, 75-430 Koszalin w terminie do 31.05.2015 r.
7. Przekazane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.
8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) w zakresie koniecznym do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania,
odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji Konkursu.

III. OCENA PRAC I NAGRODY
1. Wyboru dwóch najlepszych finałowych projektów dokona Organizator, ogłoszenie
wyników nastąpi dnia 21 czerwca 2015 r.
2. Kryteriami oceny będą:
- treść zgodna z tematyką Konkursu;
- wartości estetyczne, plastyczne i artystyczne;
- dobór kolorystyki;
- oryginalność i pomysłowość.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Stowarzyszenia
Sportowego „AMSPORT” Koszalin.
4. W konkursie zostaną nagrodzone 2 najlepsze projekty. Nagrodą będzie możliwość
zrealizowania projektu na wyznaczonej powierzchni w określonym przez Organizatora
terminie finału konkursu oraz podpisania swojej pracy.
5. Wybór projektów będzie konsultowany z Prezydentem Miasta Koszalina, mieszkańcami
zamieszkującymi miejsce realizacji murali oraz organizacjami, które umożliwiły realizację
konkursu. Realizacja najlepszych projektów będzie miała miejsce w lipcu lub sierpniu 2015
roku po uzgodnieniu terminu z wykonawcami. Ostatecznego wyboru najlepszego
wykonanego muralu dokona Organizator.
6. Zwycięzcy (wykonawcy) otrzymają nagrody pieniężnę w wysokości 200 zł za każdy
zrealizowany projekt. Nagrody ufundował niezależny sponsor.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania graffiti z uwagi na
warunki atmosferyczne lub z innych przyczyn.
8. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu z ramienia Stowarzyszenia Sportowego
„AMSPORT” Koszalin jest Krzysztof Stosio, tel.608652229.

