Regulamin Naboru i realizacji projektu Pobyt studyjny w galerii Studio BWA Wrocław

Definicje
Organizator – BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, ul. Ruska 46 a, segment B, lokal 103, 50079 Wrocław, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Samorząd Gminy Wrocław pod nr RIK 20/94
Wnioskodawca – osoba wskazana w § 2
Pobyt studyjny – program pobytu osoby lub grupy osób, która będzie/które będą pracować nad
autorskim projektem artystycznym w przestrzeni galerii Studio BWA Wrocław (ul. Ruska 46a lokal
301, 50-079 Wrocław). Pobyt studyjny odbędzie się w ustalonych przez Organizatora i
Uczestniczkę/Uczestnika/Uczestników Naboru terminach. Odbędzie się on pomiędzy 13.03.2023 a
16.04.2023 roku w galerii Studio BWA Wrocław, potrwa minimum 4 tygodnie i będzie połączony z
prezentacją projektu. Poprzedzi go Nabór.
Wniosek – formalne zgłoszenie do programu Pobytu studyjnego.
Nabór – proces selekcji wniosków mający na celu wybranie osoby/osób, która będzie
realizowała/które będą realizowały jeden Pobyt studyjny. Projekty do Naboru będą przyjmowane w
terminie od 14.11.2022 do 09.12.2022 roku.
Uczestniczka/Uczestnik/Uczestnicy Naboru – osoba, która zostanie/osoby, które zostaną wybrane
przez Komisję do realizacji Pobytu studyjnego.
Regulamin – niniejszy dokument.
§1
Cele programu Pobyt studyjny
1. Pobyt studyjny to program rezydencji BWA Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławiu
realizowany w Studio BWA Wrocław, który ma zadanie wspierać działania artystyczne
artystek i artystów poprzez udostępnienie przestrzeni do pracy, mieszkania, wsparcia
merytorycznego i produkcyjnego.
2. Pobyt studyjny ma również przybliżyć publiczności sposób pracy artystek i artystów poprzez
udział w otwartym spotkaniu z artystką/artystą/artystami oraz prezentacji efektów
jej/jego/ich pracy.
3. Celem Naboru jest wyłonienie osoby, która spełni lub grupy osób, które spełnią kryteria
Naboru.
4. Nabór jest kierowany do osób, które przyjechały do Polski z różnych miejsc na świecie, a ich
decyzja o wyjeździe była podyktowana sytuacją polityczną, ekonomiczną czy społeczną i
mają status migranta/migrantki, uchodźcy/uchodźczyni.
§2
Uprawnieni Wnioskodawcy
1. W Pobycie studyjnym mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zgodnie z założeniami określonymi w § 1, ustęp 4.

2. Uczestnikami Naboru nie mogą być osoby, które są członkami Komisji oceniającej nadesłane
projekty oraz osoby, które brały udział w organizowaniu i przygotowaniu Naboru.
§3
Terminy Naboru, Pobytu studyjnego i zasady Naboru
1. Nabór wniosków odbywa się od 14.11.2022 r do 09.12.2022 r.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej na wskazanym formularzu
dostępnym na stronie www.bwa.wroc.pl/pobyt . Formularz dostępny będzie od dnia
14.11.2022 do dnia 09.12.2022, do godziny 23:59.
3. Załącznikami do formularza będą: CV oraz portfolio. Maksymalny rozmiar wszystkich
załączników wynosi 10MB.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 16.12.2022 r. Wyniki dostępne będą na stronie
www.bwa.wroc.pl
5. Maksymalny czas trwania Pobytu studyjnego oraz publiczny pokaz prezentacji projektu to
okres od 13.03.2023 do 16.04.2023, minimalny czas trwania Pobytu studyjnego wynosi 4
tygodnie. Dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia Pobytu studyjnego zostaną ustalone w
porozumieniu z Uczestniczką/Uczestnikiem/Uczestnikami Naboru.
§4
Proces oceny wniosków
1. Organizator powołuje Komisję, która będzie oceniać nadesłane wnioski do programu Pobytu
studyjnego. Komisja składać się będzie z trzech osób.
2. Komisja weźmie pod uwagę zarówno portfolio, jak i pomysł działania w ramach Pobytu
studyjnego oraz sytuację osobistą Wnioskodawcy zgodnie z § 1, ustęp 4.
3. W przypadku, gdy wybrany projekt Pobytu studyjnego nie będzie mógł zostać zrealizowany,
Komisja może wskazać projekt, który w dalszej kolejności dostał najwyższe oceny Komisji.
§5
Zasady odbywania Pobytu studyjnego
1. Z wybranym Uczestnikiem/Uczestniczką/Uczestnikami Naboru zostanie zawarta umowa, w
której zostaną określone indywidualne warunki organizacji Pobytu studyjnego, produkcji
projektu, jej prezentacji oraz zasady udzielenia licencji na prezentowanie efektu projektu.
Podstawowe elementy umowy są określone w niniejszym Regulaminie.
2. Realizacja projektu w trakcie trwania Pobytu studyjnego jest przygotowywana według
ramowego harmonogramu uzgodnionego w porozumieniu między
Uczestniczką/Uczestnikiem/Uczestnikami Naboru a Organizatorem.
3. Organizatorzy zapewniają Uczestniczce/Uczestnikowi/Uczestnikom Pobytu studyjnego
bezpłatny nocleg w pokoju gościnnym galerii Studio BWA Wrocław.
4. Organizator zapewnia wynagrodzenie z tytułu realizacji Pobytu studyjnego w kwocie 5000,00
zł brutto w ramach zawartej umowy (wynagrodzenie nie obejmuje kosztów zakupu
ewentualnych materiałów w celu realizacji projektu w zakresie, w jakim koszty te pokrywa
Organizator zgodnie z ustępem 5 poniżej).
5. Organizator zapewnia koszt zakupu ewentualnych materiałów w celu realizacji projektu do
kwoty 3000,00 zł brutto.

6. Uczestnik Naboru, zgłaszając projekt pracy na Pobyt studyjny, gwarantuje, że praca nie
posiada i nie będzie posiadać jakichkolwiek wad prawnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie
ewentualne roszczenia osób trzecich, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich.
7. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia w ramach Naboru na Pobytu studyjny jest równoznaczne
z akceptacją powyższego Regulaminu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2022 roku.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania na każdym etapie realizacji Pobytu
studyjnego z uwagi na nieprzewidziane i niezależnie od niego okoliczności, w tym między
innymi związane z kryzysem energetycznym, kryzysem uchodźczym, sytuacją epidemiczną.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od osób zgłaszających się do Naboru jest
BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 46a, lokal
103, segment B, 50-079 Wrocław, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 20/94, NIP: 896-000-58-45, REGON:
000278391.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w
sprawie ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
iod@bwa.wroc.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie podstawie art. 6 ust. 1 lit. a na
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
4. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu organizacji i realizacji Naboru Pobytu
studyjnego.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
Naborze pt. Pobyt studyjny.
Osobie zgłaszającej się do Naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz:







sprostowania danych
żądania usunięcia
ograniczenia przetwarzania
Przenoszenia
wniesienia sprzeciwu
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

