
 

Wrocław Kustom Konwent - 11-12 sierpnia 2018 

Regulamin konkursu na najlepsze tatuaże: 
 
 

 
Skład jury: 

● Joanna Litwin z BlackBearStudio 
● Łukasz Sokołowski z Pajęczyna 
● Patryk Goździcki z AP Studio 

 
Podczas Wrocław Kustom Konwent 2018 odbędą się konkursy na najlepszy tatuaż w            
następujących kategoriach: 
 

SOBOTA 11.08.2018 NIEDZIELA 12.08.2018 

Kategoria Godzina Kategoria Godzina 

Najlepszy tatuaż duży czarno-szary 16:00-16:30 Najlepszy tatuaż mały czarno-szary 12:00-12:30 

Najlepszy tatuaż mały kolorowy 16:30-17:00 Najlepszy tatuaż duży kolorowy 12:30-13:00 

Najlepszy tatuaż duży realistyczny 17:00-17:30 Najlepszy tatuaż mały realistyczny 13:00-13:30 

Najlepszy tatuaż motoryzacyjny 17:30-18:00 Najlepszy tatuaż Kustom Kulture 13:30-14:00 

Najlepszy tatuaż I dnia Konwentu - 
wykonany na konwencie 

18:00-18:30 Najlepszy tatuaż II dnia Konwentu - 
wykonany na konwencie 

14:00-14:30 

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 18:30 Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród 14:30 
 
 
ZASADY OGÓLNE: 

1. Każdy tatuaż może wziąć udział tylko w jednym konkursie. 
2. Tatuaże prosimy zgłosić w punkcie informacyjnym, najpóźniej 30 minut przed          

rozpoczęciem danego konkursu. 
3. Zgłaszający otrzyma numerek wraz z rodzajem kategorii w której startuje do           

konkursu. 
4. Do konkursu zgłaszać można tylko prace wykonane przez studia wystawiające się na            

konwencie. 
5. Tatuaże ocenia jury, wystawiając noty od 0 do 5 w następujących aspektach:  

a. zgodność z kategorią,  



b. ocena pracy pod kątem artystycznym,  
c. ocena pracy pod kątem kompozycyjnym,  
d. ocena pracy pod kątem technicznym. 

6. Rozstrzygnięcie zwycięzcy poszczególnych kategorii odbędzie się poprzez obliczenie        
średniej arytmetycznej wszystkich ocen członków Jury. 

7. Tatuaże, wykonane przez tatuatorów z tego samego studia, z którego jest członek            
Jury, mogą brać udział w konkursie. Ich prace będą oceniane przez pozostałych            
dwóch członków Jury. 
 

ZASADY POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII: 
 

1. Najlepszy tatuaż duży czarno-szary 
Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 

● w przeważającej części został wykonany w czerniach i/lub szarościach 
● dopuszczalne jest użycie koloru białego oraz dwóch innych w niewielkiej ilości 
● rozmiar jest większy od formatu A4 

 
2. Najlepszy tatuaż mały czarno-szary 

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● w przeważającej części został wykonany w czerniach i/lub szarościach 
● dopuszczalne jest użycie koloru białego oraz dwóch innych w niewielkiej ilości 
● rozmiar jest mniejszy od formatu A4 

 
3. Najlepszy tatuaż duży kolorowy  

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● został wykonany przy użyciu wielu kolorów 
● rozmiar jest większy od formatu A4 

 
4. Najlepszy tatuaż mały kolorowy  

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● został wykonany przy użyciu wielu kolorów 
● rozmiar jest mniejszy od formatu A4 

 
5. Najlepszy tatuaż duży realistyczny 

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● jest realistyczny (postać, widok, przedmiot, pojazd itp…) 
● został wykonany w kolorze albo w szarościach 
● rozmiar jest większy od formatu A4 

 
6. Najlepszy tatuaż mały realistyczny 

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● jest realistyczny (postać, widok, przedmiot, pojazd itp…) 
● został wykonany w kolorze albo w szarościach 
● rozmiar jest mniejszy od formatu A4 

 
 



7. Najlepszy tatuaż motoryzacyjny 
Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 

● nawiązuje do tematyki związanej z motoryzacją 
● został wykonany w kolorze albo w szarościach 
● rozmiar tatuażu jest dowolny 

 
8. Najlepszy tatuaż Kustom Kulture 

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● nawiązuje do tematyki związanej z Kustom Kulture 
● został wykonany w kolorze albo w szarościach 
● rozmiar tatuażu jest dowolny 

 
9. Najlepszy tatuaż I dnia Konwentu - wykonany na konwencie 

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● został w całości wykonany podczas pierwszego dnia Konwentu, 
● niedopuszczalne są tatuaże jedynie kończone i odświeżane 
● został wykonany w kolorze albo w szarościach 
● rozmiar tatuażu jest dowolny 

 
10. Najlepszy tatuaż I dnia Konwentu - wykonany na konwencie 

Do konkurs można zgłosić tatuaż, który: 
● został w całości wykonany podczas drugiego dnia Konwentu, 
● niedopuszczalne są tatuaże jedynie kończone i odświeżane 
● został wykonany w kolorze albo w szarościach 
● rozmiar tatuażu jest dowolny 

 
 
 


