„Familok Hundertwasser’a”
Ogólnopolski konkurs plastyczno-architektoniczny
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Gminy Bytom „INKSZY BYTOM 2022”
1.Konkurs plastyczno-architektoniczny w ramach Familok Festiwal jest organizowany przez
Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów w Bytomiu, ma charakter otwarty i jest
skierowany do dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest promowanie tradycyjnej architektury
Śląska ( np. Bobrek, Nikiszowiec, Giszowiec,) i twórczości oraz idei architekta, malarza i
ekologa Friedensreicha Hundertwasser’a, oraz zachęcanie do samodzielnej pracy twórczej.
2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie plastycznej wizji elewacji tradycyjnych budynków
śląskich: familoków, kamienic czy architektury industrialnej: kopalń, hut inspirowanej
twórczością architekta, malarza i ekologa Friedensreicha Hundertwasser’a.
Zastanówcie się jak Friedensreich Hundertwasser zmienił by budynki na Śląsku, jakich
kolorów by użył, aby zmienić fasady kamienic. W jaki bajkowy zamek zamienił by
zabudowania kopalń i hut? Gdzie ulokował by rośliny i drzewa.
Można wykorzystać zdjęcia, skany przedstawiające architekturę Śląska i na nich rysować ,
malować, naklejać, albo samodzielnie narysować fasadę familoka czy szyb kopalni. Format
prac A4 lub A3 – technika dowolna.
3. Wykonane prace należy przesłać na adres Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w
nieprzekraczającym terminie do 1.07.2022 (liczy się data stempla). Na kopercie proszę
umieścić tytuł konkursu: „Familok Hundertwasser’a”. Proszę nie rolować i nie zginać prac!
4. Wszystkie prace muszą być opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz kategorią wiekową
( I, II, III, IV,V ).
5.Komisja konkursowa będzie oceniać prace w 5 kategoriach wiekowych
I – grupy przedszkolne
II – klasy I-III szkoły podstawowej
III – klasy IV – VI szkoły podstawowej
IV – klasy VII – VIII szkoły podstawowej
V – klasy I- IV liceum

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
6.Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i NAGRODY RZECZOWE, podczas wernisażu
prac w Galerii Pod Sztrychem w Bytomiu we wrześniu (o dokładnej dacie zostaną
powiadomieni laureaci), nagrodzone prace zostaną również opublikowane na stronie
Facebooka – WSZA https://www.facebook.com/WSZA-128302747235456/
7.Uczestnik oświadcza, że:
• jest osobą fizyczną, posiadającą zdolność do czynności prawnych, a jeśli jest osobą
niepełnoletnią, to zobowiązuje się do posiadania zgody opiekuna prawnego na wzięcie
udziału w konkursie.
• zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu.
• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w Konkursie.
7.Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz z oświadczeniem, że podpisana pod nimi osoba jest ich wyłącznym autorem i
właścicielem praw autorskich.
8.Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac konkursowych dla promocji konkursu w następujących polach
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w
internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. Wszystkie
prace zostają u organizatora.
9.Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie na Facebooku, o nazwie – WSZA, do dnia
5.09.2022.

