
Zgłoszenia do Strefy Street SAF 2020. Najważniejsze info: 

 

Czym jest Street Art na SAF? 

Street Art to slotowy projekt, który powstał z myślą o wszystkich wystawach,            

ideach i instalacjach, nie wpisujących się w już istniejące działki – to lampa na              

Platanie i FireShow pod nią, projekty Humans of SLOT oraz Codzienność,           

wystawy fotograficzne, które spotykacie na korytarzach i kafejkach. 

 

Jak mogę zgłosić swoją organizację do Street Art? 

Poprzez formularz 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0fX8rg4uzl-bu80Ws7tGHZUz

lxBNuZuU0d0rpDXhp1Gludg/viewform?usp=sf_link Rejestracja trwa do 06 

kwietnia! 

Gdzie się mieści? 

Slot Art Festival odbywa się na terenie opuszczonego Opactwa Cystersów w 

Lubiążu/k. Wrocławia.  

Street Art nie ma jednego wyznaczonego miejsca na mapie festiwalu. Każda 

przestrzeń - poza katedrą, może stać się miejscem Twojej wystawy. Jeśli 

byłeś/aś już wcześniej na SAF i myślisz, że Twój projekt wpasuje się idealnie w 

konkretną przestrzeń daj nam znać! Jesteśmy otwarci na wasze propozycje! 

Jeśli jednak, to Twoja pierwsza przygoda ze Slot Art Festiwalem, nie martw 

się, pomożemy w doborze idealnego miejsca.  

Ile artystów związanych z projektem może przyjechać na festiwal w ramach 

Street Art? 

Dwóch przedstawicieli otrzymuje od nas karnet na czas trwania całego 

Festiwalu. Do obowiązków artystów należy przywiezienie, zainstalowanie oraz 

odinstalowanie swoich prac na SAF (oczywiście z naszą pomocą).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0fX8rg4uzl-bu80Ws7tGHZUzlxBNuZuU0d0rpDXhp1Gludg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0fX8rg4uzl-bu80Ws7tGHZUzlxBNuZuU0d0rpDXhp1Gludg/viewform?usp=sf_link


Dodatkowe osoby nie otrzymują zniżek, ani dodatkowych przywilejów. Warto 

skorzystać z opcji przedpłaty: http://slot.art.pl/pl/festinfo/bilety 

Co otrzymujemy w ramach karnetu? 

W ramach przyjazdu na SAF do Strefy Street Art dwóch przedstawicieli 

otrzymuje wejściówkę na festiwal, nocleg na polu namiotowym, bezpłatne 

miejsce na parkingu dla jednego samochodu na projekt, darmowe ciepłe 

napoje oraz wejściówki pod prysznic. 

Gdzie śpimy? 

We własnych namiotach, które rozbijecie na darmowym polu namiotowym 

mieszczącym się na trawnikach przylegających do dawnego opactwa w 

Lubiążu. 

Co mamy do dyspozycji na miejscu? 

Miejsce: drabinę, sznurek, taśmę. To tak na dobry początek. Resztę 

niezbędnych elementów należy zorganizować we własnym zakresie. W 

formularzu zgłoszeniowym napisz nam o ewentualnych dodatkowych 

elementach, które będą Ci niezbędne do instalacji.  

Kiedy musimy przyjechać? 

Festiwal rusza 7 lipca wieczorem. Zanim machina festiwalu wystartuje 

wszystkie projekty muszą być zainstalowane, dlatego do przyjazdu zachęcam w 

poniedziałek do godziny 10. Jeśli mieszkasz daleko od Wrocławia, możesz 

przyjechać również w niedzielę wieczorem.  

Czy możemy wjechać na teren Festiwalu samochodem, aby wypakować rzeczy? 

Samochód będzie mógł wjechać w dzień przed Festiwalem, czyli 6.07 i dzień po 

Festiwalu na teren imprezy, aby rozpakować potrzebne sprzęty, następnie 

będzie musiał być odstawiony na parking. Będzie to możliwe, po 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fslot.art.pl%2Fpl%2Ffestinfo%2Fbilety&h=AT0fldHyNj5PpImMm25G7528iyc9dc4cMZY5CbyGtBybA2rLhnD1PaH9dZy-LzmK7zQTSLuCMvRRuGHt3xDFFOvhvchBhppIoZUAcRgbS3wyW44T_L3zkV-VlSk3nRHhmYoTW7Uwz6l13BLLLaF2iQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fslot.art.pl%2Fpl%2Ffestinfo%2Fbilety&h=AT0fldHyNj5PpImMm25G7528iyc9dc4cMZY5CbyGtBybA2rLhnD1PaH9dZy-LzmK7zQTSLuCMvRRuGHt3xDFFOvhvchBhppIoZUAcRgbS3wyW44T_L3zkV-VlSk3nRHhmYoTW7Uwz6l13BLLLaF2iQ


wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Na jedną organizację przysługuje 

jedno, darmowe miejsce parkingowe.  

Jak długo musimy zostać? 

Do końca festiwalu - czyli do 11 lipca godz. 20:00 - Instalacja powinna wisieć. 

Projekty demontujemy 12 lipca od rana do godz. 11:00.  

Jeżeli macie dodatkowe pytania lub potrzebujecie wskazówek - piszcie do nas 

śmiało! Chętnie pomożemy i podpowiemy co jeszcze możesz zrobić, aby Twój 

projekt prezentował się wyśmienicie na SAF 2020. 

 


