Regulamin konkursu „Przystanek jak malowany”

1.

Konkurs „Przystanek jak malowany” jest pomysłem Grupy Inicjatywnej Mieszkańców
„Przystanek Folwarczna”,

2.

Celem rywalizacji jest uatrakcyjnienie wyglądu przystanków autobusowych w naszym
mieście oraz propagowanie dbałości o estetykę i wygląd swojego przystanku. Zamiarem
edukacyjnym natomiast poszanowanie dla pracy i ograniczenie wandalizmu (niszczenia
i dewastowania ) tychże.

3.

Wszystkie

przystanki

objęte

konkursem

można

zobaczyć

na

stronie

www.przystanekfolwarczna.pl.
4.

Do konkursu zostały wytypowane zainteresowane szkoły oraz placówka wychowawcza
(Zakład poprawczy) z naszego miasta.

5.

Każda

szkoła

(placówka)

otrzymuje

fotografię

przydzielonego

przystanku

autobusowego w 4 ujęciach.(front z wnętrzem ,tył ,oraz boki wiaty przystankowej)
powierzchnię projektową stanowi zatem 6 płaszczyzn(oprócz 4 ujęć pozostają 2 wnęrza
boków.Do konkursu wybrano różnorodne typy przystanków(większość jest w całości
pokryta blachą natomiast w częśći zamontowano również ,,pleksę”
6.

Powierzchnie reklamowe (również, te z umieszczonym rozkładem jazdy ,nazwa
przystanku-znak przystankowy, siedzisko (ławeczka) –powinna pozostać w kolorze
żółtym –nie podlegają projektowaniu) maja być uwidocznione na projekcie !

7.

Tematem projektu winne być wydarzenia z życia szkoły,patrona lub histori okolicy.

8.

Zabrania się umieszczania jakichkolwiek haseł i treści .obraźliwych ,wulgarnych czy
naruszających czyjekolwiek dobra osobiste i godność.

9.

Projekty winny być wykonane techniką dowolną (farba ,kredka,szkic).

10.

Prace należy przesyłać (fotografie) przystanków do 30 października 2013 roku na adres
e-mailowy: przystanek.folwarczna@wp.pl w temacie wpisując: „Przystanek jak
malowany”.Należy przesłać 5 najlepszych prac z danej placówki. Zostaną one
umieszczone na stronie oraz facebooku organizatora. Na umieszczone prace zagłosują
internauci oraz facebookowicze. Tym sposobem zostanie wybranych 5 najlepszych
projektów przystanków o których realizację organizator konkursu wnioskować będzie
do Zarządu Transportu Miejskiego

celem umieszczenia

fizycznie na przystanku.

Wyniki zostaną ogłoszone do 20 listopada 2013 roku na stronie internetowej
www.przystanekfolwarczna.pl i na Facebooku.
11.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są umieścić na malunku swoje logo, numer lub
nazwę patrona placówki, nazwisko autora, logo ZTM oraz pomysłodawcy projektu
(Przystanek Folwarczna)

12.

Dla uczestników konkursu przewidziano drobne upominki a dla zwycięzców nagrody

13.

Patronat nad konkursem: Radio Markury ,Gazeta Wyborcza ,MPK Poznań

14.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy skontaktować się z
organizatorami konkursu.

Grupa Inicjatywna Mieszkańców „Przystanek Folwarczna”

