Regulamin Konkursu na rezydencję artystyczną w Wolskim Centrum Kultury w 2021 roku
1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Wolskie Centrum Kultury, ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa (dalej:
„Organizator”).
2. Cele Konkursu
Celem Konkursu jest wspieranie poszukiwań młodych artystek i artystów, badaczek i animatorów
kultury poprzez:
a. organizację rezydencji artystycznej w Wolskim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Obozowej 85 w
Warszawie dla Laureatki/Laureata lub Laureatów Konkursu (dalej: „Laureat Konkursu”), z
zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu;
b. wsparcie przygotowania pracy rezydencyjnej finansowo i merytorycznie, która wpisuje się w hasło
"Organizm Miejsca”,
c. publiczną prezentację przygotowanej w ramach rezydencji pracy Laureata Konkursu.
3. Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub grupa osób, która zapoznała
się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, w tym osoby debiutujące,
posiadające mały dorobek artystyczny.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
3. Osoby biorące udział w Konkursie, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w formularzu
zgłoszenia do Konkursu, potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania,
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik - w odpowiedzi na hasło „Organizm Miejsca” - zgłasza do Konkursu jedną, samodzielnie
przygotowaną oryginalną koncepcję pracy proponowanej do realizacji w trakcie rezydencji
artystycznej.
5. Uczestnik oświadcza, że koncepcja jest jego własnością, do której żadnych roszczeń nie mają osoby
trzecie.
6. Koncepcja powinna być przygotowana, w formie pisemnej w języku polskim i nie powinna
przekroczyć 500 słów.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Harmonogram
Konkurs będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:
1. 12.05.2021 r. – ogłoszenie Konkursu na stronie www.wck-wola.pl, w mediach społecznościowych
(facebook i instagram) Wolskiego Centrum Kultury,

2. 12.05.2021 - 12.06.2021 r. – nadsyłanie zgłoszeń drogą on-line, poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.wck-wola.pl
3. Do 24.06.2021 r. – wybór Laureata Konkursu i ogłoszenie zwycięzców na stronie www.wck-wola.pl
oraz w mediach społecznościowych (facebook i instagram) Wolskiego Centrum Kultury.
5. Sposoby zgłoszenia się do Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie od 12 maja 2021 r. do dnia 12 czerwca 2021 roku
włącznie:
a. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą RODO w którym należy podać w
szczególności: imię i nazwisko lub nazwę grupy oraz listę członków i członkiń, adres poczty
elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych na cele Konkursu.
b. potwierdzić w formularzu zgłoszeniowym zapoznanie się, akceptację i zobowiązanie do
przestrzegania Regulaminu;
c. załączyć aplikację konkursową, która zawierać powinna:
•

Portfolio lub opis słowny praktyk artystycznych lub form działania – prezentację lub
dokumentację dotychczasowych prac, działań i realizacji (jeśli znajdują się one w
domenie online to w formie aktywnego linku do serwisu internetowego umożliwiającego
odczytanie materiałów wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagalny lub wysłanie
materiałów na adres rezydencje@wck-wola.pl)
• Koncepcję, o której mowa w punkcie 3 ppkt. 4.
• Harmonogram działań, szacowany budżet projektu w formie linku do pliku lub
przesłanie go na adres rezydencje@wck-wola.pl
2. Prace konkursowe, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim pozostaną bez
rozpatrzenia.
3. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Pracy konkursowej zawierającej treści sprzeczne
z prawem lub naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
4. Organizator zastrzega możliwość odrzucenia Zgłoszeń konkursowych pochodzących od Uczestnika
niespełniającego warunków określonych Regulaminem, jak również możliwość odrzucenia Zgłoszeń
konkursowych niespełniających warunków wskazanych w Regulaminie. Prace autorów
niespełniających warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt 3 Regulaminu oraz niespełniające
warunków, o których mowa w lit. a, b, c powyżej, nie biorą udziału w Konkursie.
5. Komisja konkursowa spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń wybierze do dnia 24.06.2021 r. co
najmniej jednego Laureata Konkursu.
6. Nazwiska Laureata Konkursu zostaną umieszczone na stronie Organizatora pod adresem
rezydencje.wck-wola.pl oraz w mediach społecznościowych WCK (facebook i instagram)
7. Wysłanie formularza konkursowego wiąże się z akceptacją regulaminu konkursu.
6. Komisja konkursowa
1. Oceny prac konkursowych i wyboru Laureatów dokonywać będzie Komisja konkursowa powołana
przez Organizatora.

2. Organizator ogłasza skład Komisji konkursowej jednorazowo na potrzeby danej edycji Konkursu.
Skład Komisji konkursowej może ulegać zmianie w kolejnych edycjach. Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany składu Komisji konkursowej w trakcie trwania Konkursu bez podania przyczyn.
3. Organizator powołuje Komisję konkursową w składzie:
•
•
•
•
•

Łukasz Strzelczyk
Hanna Sabat
Michał Mioduszewski
Ewelina Bartosik
Krzysztof Mikołajewski

•
•
•
•
•

Anna Makowska
Ignacy Hryniewicz
Agnieszka Saks
Dorota Porowska
Katarzyna Jedynak

4. Organizator oświadcza, że Komisja konkursowa ma zapewnioną całkowitą niezależność
podejmowania decyzji dotyczących wyłonienia Laureata Konkursu. Wybór Komisji konkursowej jest
ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
7. Sposób wyłaniania zwycięzców
Komisja konkursowa wyłoni finalistów po zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami spełniającymi
wymagania Konkursu, w trakcie posiedzenia w dniach 15-22.06.2021r. Termin posiedzenia Komisji
konkursowej może ulec zmianie.
8. Nagroda
1. Laureat Konkursu otrzyma propozycję udziału w rezydencji, przez co rozumie się w
szczególności:
a. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a Laureatem konkursu (dalej: „umowa”),
b. udostępnienie Laureatowi Konkursu przestrzeni do pracy przez okres łącznie od 4. do 8. tygodni w
terminie pomiędzy 1 lipca 2021 - 31 września 2021 roku w placówkach Wolskiego Centrum Kultury;
c. zapewnienie przez Organizatora środków finansowych na produkcję projektu w maksymalnej
wysokości 4 tysięcy złotych brutto (słownie: cztery tysiące złotych); szczegółowe koszty wykonawcze
będą ustalane każdorazowo z osobą wskazaną przez Organizatora oraz Laureatem i będą określone
w umowie;
d. jednorazowe stypendium w wysokości 6000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych). Stypendium
będzie płatne na zasadach określonych w umowie;
e. wsparcie merytoryczne i opiekę kuratorską;
f. dostęp do pracowni VR (Laboratorium), pracowni stolarskiej (Męska Szopa), pracowni malarskiej
(Wolska), pracowni grafiki warsztatowej i sitodruku (Działdowska), pracowni ceramiki (Wolska),
przestrzeni scenicznych (scena Działdowska, Obozowa, Amfiteatr), pomieszczeń galeryjnych (Otwarta
Kolonia);
g. wsparcie w realizacji wydarzeń w przestrzeni publicznej w obszarze dzielnicy Wola w Warszawie,
a także wsparcie produkcyjno-logistyczne w okresie Rezydencji;

h. możliwość konsultacji merytorycznej z wybranymi przez Organizatora artystami-ekspertami;
i. możliwość pracy indywidualnej oraz inspirującej pracy w grupie;
j. publiczną prezentację pracy, będącej efektem rezydencji.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator przewiduje możliwość przesunięcia części środków
finansowych pomiędzy kategoriami: produkcja i wynagrodzenie.
3. Laureaci zobowiązani są do odbycia rezydencji w wyznaczonych terminach przewidzianych w
niniejszym Regulaminie.
4. Termin odbywania Rezydencji może ulec zmianie za zgodą Organizatora lub z innych ważnych
przyczyn, określonych w umowie.
9. Umowa dotycząca przebiegu rezydencji
1. Warunkiem przyznania Nagrody jest podpisanie przez Laureata z Organizatorem Konkursu umowy.
Umowa ta przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej.
Umowa ma formę pisemną i określa zobowiązania Organizatora i Laureata oraz szczegółowe warunki
rozliczenia i wywiązania się z przebiegu rezydencji.
2. Laureat zobowiązuje się do zawarcia Umowy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu.
3. Umowa będzie zawierać w szczególności przeniesienie na Organizatora za wynagrodzeniem ujętym
w kwocie nagrody, autorskie prawa majątkowe do dzieła, które powstanie w czasie rezydencji.
10. Prawa autorskie
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez
Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest
zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw
autorskich majątkowych oraz praw osobistych. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, iż:
a. Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do
zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
b. Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej nie zagrażają i nie naruszają
praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
c. W przypadku prac konkursowych zawierających fotografie lub filmy, uczestnik uzyskał zgodę na
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony
na tych fotografiach lub filmach.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publiczne podanie swojego imienia i nazwiska w ramach listy
Laureatów na stronie www Organizatora, w mediach społecznościowych, w informacji wysłanej do
mediów.
11. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności podane w formularzu zgłoszeniowym oraz
udostępnione w ramach Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i w związku z
wykonywaniem niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami,
wyłonienia Laureatów oraz przyznania Nagrody.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Wolskie Centrum Kultury. Dane mogą być
powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora wyłącznie w celu
realizacji projektu objętego niniejszym Regulaminem. Administrator wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wck-wola.pl,
3. Udostępnienie danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia
udziału w Konkursie, w tym do otrzymania Nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, zaś
dane osobowe Laureatów przez okres odbywania rezydencji, a także przez okres do momentu
wygaśnięcia roszczeń wynikających z założeń Konkursu.
5. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez
Administratora, niemniej jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Uczestnika przed dniem ogłoszenia wyników Konkursu jest równoznaczne z wycofaniem Zgłoszenia
konkursowego, zaś wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Laureata jest równoznaczne z
rezygnacją z Nagrody – jeśli cofnięcie zgody nastąpiło przed dniem zawarcia umowy, bądź też z
rozwiązaniem umowy przez Laureata. Uczestnik lub Laureat informują Administratora o wycofaniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości email na adres: iod@wck-wola.pl.
6. Uczestnik bądź Laureat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, a także do ich sprostowania.
7. Uczestnik bądź Laureat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie
będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
12. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie Organizatora:
https://wck-wola.pl/.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne z dostarczeniem Zgłoszeń
konkursowych ani też za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione Zgłoszenia konkursowe.
3. Uczestnik samodzielnie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem
Zgłoszenia konkursowego.
4. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub danych kontaktowych, Uczestnik Konkursu
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Wszelka komunikacja związana z
Konkursem będzie doręczana wyłącznie pod adres i zgodnie z danymi podanymi w formularzu
zgłoszeniowym.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
6. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator poweźmie informację, że Laureat
Konkursu lub zgłoszona przez niego praca nie spełniała warunków uczestnictwa w Konkursie, Konkurs
zostanie unieważniony w stosunku do tego Laureata, zaś Laureat zwróci nagrodę Organizatorowi na
pierwsze wezwanie.
7. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn
organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów
Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w
Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Konkursu, poprzez
wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w
zgłoszeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany, przysługuje
prawo rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie.
8. Organizator zastrzega możliwość zmian w harmonogramie i warunkach rezydencji w związku z
przebiegiem epidemii wirusa COVID-19.
9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

