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Wirtualna wystawa „Gdańsk 2020” 
Regulamin otwartego naboru prac 

 
 
1. Informacje ogólne: 
1.1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie ram finansowych i organizacyjnych wirtualnej wystawy 

„Gdańsk 2020”, a także określenie warunków zgłaszania prac do Wystawy. 
1.2. Wystawa „Gdańsk 2020” – zwana w dalszej części „Wystawą”, zostanie zrealizowana w formie 

prezentacji on-line na platformie internetowej. 
1.3. Wystawa będzie miała charakter interdyscyplinarny – w ramach wystawy prezentowane mogą być 

prace wizualne, audiowizualne, muzyczne, performatywne, literackie – pod warunkiem, że forma 
pracy będzie umożliwiała jej prezentację on-line. 

1.4. Organizatorem Wystawy jest Instytut Kultury Miejskiej – samorządowa instytucja kultury  
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Długi Targ 39/40, 80 – 830 Gdańsk, zwany w dalszej części niniejszego 
Regulaminu „Organizatorem” lub „IKM”. 

 
2. Temat i cel Wystawy: 
2.1. Celem Wystawy jest prezentacja prac i indywidulanych wypowiedzi artystycznych, które nawiązują do 

aktualnej sytuacji: kryzysu, niepewności, izolacji, stanu zagrożenia, szans, odczuć. Interesuje nas 
kontekst miasta, relacji, sytuacji środowisk twórczych, ale także perspektywa indywidualna: 
wyrażenie osobistych odczuć, obaw lub nadziei. 

2.2. Celem Wystawy jest także wsparcie gdańskich twórców i artystów, poprzez stworzenie możliwości dla 
odpłatnej prezentacji ich twórczości, w czasie, gdy większość zaplanowanych działań kulturalnych 
została odwołana i środowisko artystyczne zostało pozbawione realnych możliwości zarobkowych. 

 
3. Nabór prac do Wystawy: 
3.1. Nabór prac do Wystawy ma charakter otwarty. 
3.2. Swoje prace do Wystawy mogą zgłaszać twórcy i artyści mieszkający w Gdańsku lub związani twórczo 

z Gdańskiem. W naborze mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak też zespoły i kolektywy 
artystyczne. 

3.3. Prace do Wystawy mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich twórców. Nie ma możliwości, aby pracę 
do Wystawy zgłosiła osoba trzecia, niebędąca autorem tej pracy.  

3.4. Jeden twórca może zgłosić w ramach naboru maksymalnie 3 prace. Ograniczenie niniejsze dotyczy 
również osób fizycznych wchodzących w skład zespołów lub kolektywów artystycznych: osoba 
fizyczna może indywidualnie lub jako członek zespołu/kolektywu uczestniczyć w zgłoszeniu 
maksymalnie 3 prac. 

3.5. Do Wystawy mogą być zgłaszane zarówno prace nowe (wówczas zgłaszany jest pomysł – koncepcja 
pracy), jak i prace istniejące, które wpisują się w aktualny kontekst, zyskują współczesną interpretację. 

3.6. Wszystkie prace zgłaszane do Wystawy powinny być opatrzone autorskim komentarzem twórcy (opis, 
w jaki sposób praca wpisuje się w aktualny kontekst i temat Wystawy). 

3.7. Zgłoszenie pracy do Wystawy następuje poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora 
interaktywnego formularza dostępnego na stronie: https://bit.ly/ZgloszeniaWystawaGdansk2020.  

3.8. Termin zgłaszania prac do Wystawy mija 21 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00. Zgłoszenia przesłane po 
tym terminie nie będą rozpatrywane. 

3.9. Zgłoszenie pracy do Wystawy obejmuje następujące treści: 
a) Tytuł pracy, 
b) Opis - koncepcja pracy wraz z autorskim komentarzem twórcy (opis, w jaki sposób praca wpisuje 

się w aktualny kontekst i temat Wystawy), 
c) Krótki biogram artystyczny twórcy/twórców pracy, 
d) Określenie, w jaki sposób twórca/twórcy pracy są związani z Gdańskiem, 
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e) Dane osobowe i kontaktowe twórcy/twórców zgłaszanej pracy, 
f) Oświadczenia niezbędne do przyjęcia zgłoszenia, w tym oświadczenia dotyczące przetwarzania 

danych osobowych na potrzeby prowadzonego naboru prac. 
3.10. W przypadku, gdy do Wystawy zgłaszana jest praca istniejąca, w zgłoszeniu należy podać link do tej 

pracy zamieszczonej on-line (np. link do wyświetlenia pracy na serwisie YouTube lub Vimeo, link do 
pobrania pracy z serwisu WeTransfer lub innego narzędzia do transferu plików). Preferowane formaty 
i wymogi techniczne plików cyfrowych: 
a) dla plików wideo: formaty MP4 lub MOV, zapis w szerokości 1920x1080 px w jakości HD; 
b) dla projektów graficznych lub zdjęć: format PNG, zapis w wymiarach 1080x1080px; 
c) dla plików audio: format MP3; 
d) dla plików tekstowych: PDF lub DOC. 

 
4. Wybór prac do Wystawy i określenie warunków finansowych: 
4.1. Organizator przewiduje przeznaczenie kwoty 100 000 zł (słownie: stu tysięcy złotych) brutto na zakup 

licencji do prac prezentowanych w ramach Wystawy. 
4.2. Spośród wszystkich zgłoszeń, Organizator dokona wyboru maksymalnie 50 prac, które zostaną 

zaprezentowane w ramach Wystawy. 
4.3. Wybór prac do Wystawy nastąpi na podstawie otrzymanych zgłoszeń, w szczególności opisu – 

koncepcji pracy. Podstawowym kryterium oceny prac będzie ich wpisywanie się w aktualny kontekst 
i temat Wystawy. 

4.4. Wysokość honorarium za udzielenie licencji do prezentacji pracy w ramach Wystawy wynosi 2 000 zł 
brutto. 

4.5. W przypadku, jeśli do Wystawy zostanie wybrana praca zgłoszona przez zespół lub kolektyw 
artystyczny, honorarium określone w pkt. 4.4. zostanie podzielone pomiędzy jego członków 
w częściach równych, chyba że członkowie zespołu/kolektywu złożą zgodne oświadczenie o innym 
sposobie podziału honorarium. W takiej sytuacji, honorarium zostanie podzielone zgodnie 
z oświadczeniem zespołu/kolektywu. 

4.6. W ramach prowadzonego naboru jeden twórca może otrzymać maksymalnie jedno honorarium 
w wysokości 2 000 zł brutto (za licencję do jego/jej pracy indywidualnej) oraz uczestniczyć 
w maksymalnie jednym honorarium zespołu/kolektywu, którego jest członkiem. 

4.7. Twórcy, których prace nie zostały wybrane do Wystawy, nie otrzymują od Organizatora 
wynagrodzenia z tytułu uczestniczenia w naborze. Organizator nie nabywa żadnych praw do 
autorskich do takich prac. 

4.8. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 27 kwietnia 2020 r. Wyniki naboru zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

 
5. Umowy z twórcami prac wybranych do Wystawy: 
5.1. Z twórcami prac wybranych do Wystawy Organizator zawrze umowy licencyjne (licencja niewyłączna, 

nieograniczona czasowo, umożliwiająca prezentację pracy w ramach Wystawy oraz prowadzenie 
działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Wystawy). 

5.2. Wzór umowy licencyjnej stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 
5.3. Organizator zastrzega następujące warunki realizacji nowych prac w ramach Wystawy: 

a) Prace powinny zostać wykonane zgodnie ze zgłoszoną koncepcją;  
b) Ukończenie pracy i przekazanie jej Organizatorowi powinno nastąpić nie później niż do 12 maja 

2020 r.; 
c) Organizator nie przewiduje dodatkowego budżetu produkcyjnego: praca powinna zostać 

wykonana przez twórcę/twórców w ramach honorarium określonego w pkt. 4.4. Regulaminu; 
d) Organizator przewiduje możliwość wypłaty zaliczki w wysokości do 30% wartości umowy. 

5.4. Organizator przystąpi do zawierania umów z twórcami wybranych prac niezwłocznie po 
rozstrzygnięciu prowadzonego naboru. Wypłata honorarium nastąpi nie później niż w terminie 14 dni 
od daty podpisania przez twórcę/twórców umowy i przekazania do Organizatora pracy w prawidłowo 
przygotowanym pliku cyfrowym. 
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6. Prezentacja prac w ramach Wystawy 
6.1. Prace wybrane do Wystawy będą prezentowane wspólnie na platformie on-line stworzonej przez 

Organizatora. 
6.2. Prace będą prezentowane wraz z autorskim komentarzem twórcy/twórców, odnoszącym się do 

aktualnego kontekstu i tematu Wystawy. 
6.3. Dostęp do przeglądania i wyświetlania prac zaprezentowanych w ramach Wystawy będzie bezpłatny 

dla wszystkich odbiorców. 
 
7. Postanowienia końcowe: 
7.1. Przesłanie zgłoszenia w ramach prowadzonego naboru, jest równoznaczne z pełną akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 
7.2. Organizator ma prawo zmodyfikować zasady naboru zawarte w niniejszym Regulaminie, przerwać, 

odwołać nabór prac do Wystawy lub zakończyć nabór bez wyboru jakichkolwiek prac, bez podania 
przyczyny. 

7.3. Organizator zastrzega możliwość zmniejszenia puli finansowej przeznaczonej na nabór prac do 
Wystawy, a także do dokonania wyboru mniejszej liczby prac niż przewidziana w Regulaminie. 

7.4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru prac na Wystawę podejmuje Dyrektor IKM. 
7.5. W wypadku, gdy twórca/twórcy pracy, która została wybrana na Wystawę w ramach niniejszego 

naboru, uchyla się od podpisania umowy z Organizatorem, IKM przysługuje prawo do wybrania 
kolejnej (pod względem dokonanej oceny) pracy spośród pozostałych zgłoszeń. 

7.6. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji 
postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora IKM. 

 
 
 
 
Załączniki: 

1) Wzór umowy licencyjnej 
2) Klauzula informacyjna RODO 


