
REGULAMIN REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ IMO

ORGANIZATOR

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu | Galeria Sztuki
Współczesnej IMO we współpracy ze Starosądecką Fundacja Kultury
(Współorganizator).

MIEJSCE REALIZACJI REZYDENCJI

Stary Sącz, Polska

TERMIN REZYDENCJI

16.08.2021-12.09.2021

TEMAT I CEL REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ IMO

Na miesięczną rezydencję artystyczną w Starym Sączu zapraszamy
szczególnie twórców, dla których kontekst otoczenia i relacje
społeczne oraz oddziaływanie kulturowe miejsca stanowią impuls do
kreatywnych działań. Zależy nam, aby miejsce rezydencji, w
projektowanym programie artystycznym wnioskodawcy, było istotnym
czynnikiem procesu twórczego.

Programy, które w trakcie procesu twórczego uwzględnią inicjację
dialogu z lokalną społecznością̨ czy współpracę z nią przy powstawaniu
dzieła, są najbardziej oczekiwane.

W ramach pracy nad projektem przewidujemy konsultacje z kuratorem
rezydencji artystycznych galerii IMO oraz z kuratorem galerii IMO,
prezentację – w ramach otwartego spotkania dla publiczności – artysty
i jego procesu twórczego podczas rezydencji.

W zależności od powstałego dzieła dążeniem Organizatora będzie
jego upublicznienie w postaci prezentacji na wystawie lub trwalszej
obecności w przestrzeni publicznej miasta lub regionu. Dokumentacja
i efekty pobytu rezydencjonalnego zostaną umieszczone na stronach
internetowych galerii IMO.

TERMINY:

• Ogłoszenie konkursu: 28.06.2021

• Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.07.2021

• Termin ogłoszenia wyników: 26.07.2021

• Czas trwania rezydencji: 16.08.2021-12.09.2021
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KTOMOŻE SIĘ UBIEGAĆ O REZYDENCJĘ

Każda pełnoletnia osoba o udokumentowanym dorobku artystycznym
z takich dziedzin jak: sztuki wizualne (sztuki piękne, multimedialne,
intermedialne, interdyscyplinarne, projektowe, w zakresie kon-
serwacji), literatura,muzyka, sztuki sceniczne oraz związane z produkcją
teatralną i filmową. Rezydencja skierowana jest do twórców dowolnej
narodowości. Organizator nie odrzuca zgłoszeń grup artystycznych,
lecz informuje, że warunki rezydencji jakie zapewnia są niezmienne i
podane poniżej.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną osoby posiadające Unijny
certyfikat COVID mogą przyjechać do Polski bez przeszkód. Dla osób,
które nie posiadają ww. certyfikatu Organizator sfinansuje koszty testu
antygenowego (do kwoty 45 euro) wykonanego tuż przed przyjazdem
do Polski na rezydencję w Starym Sączu.

WARUNKI REZYDENCJI

•zgłoszenie na rezydencję jest nieodpłatne,
• rezydencja jest nieodpłatna,
• czas trwania rezydencji to 1 miesiąc (16.08.2021-12.09.2021), w tym
czasie Uczestnik rezydencji zobowiązany jest do pobytu i realizacji
zaproponowanego programu na terenie Starego Sącza i Sądecczyzny;
• Uczestnik Rezydencji zobowiązany jest do organizacji minimum
jednego spotkania ze społecznością lokalną podczas trwania
rezydencji, spotkania otwartego dla publiczności, podczas którego
zaprezentuje swoją twórczość i aktywność artystyczną realizowaną w
ramach rezydencji;
• Uczestnik Rezydencji deklaruje, że we wszystkich informacjach o pro-
jekcie powstającym i powstałym w ramach rezydencji umieści
informację o fakcie realizacji projektu w ramach rezydencji, a także
oznaczy informację logotypem galerii IMO;
• Rezydent/ka zobowiązuje się w okresie do 1 miesiąca po zakończeniu
rezydencji złożyć Organizatorowi sprawozdanie z przebiegu rezydencji
i realizacji projektu; zobowiązuje się także do załączenia dokumentacji
fotograficznej i ewentualnie filmowej przedstawiającej przebieg
rezydencji i efekty realizacji projektu.

Organizator oferuje Rezydentowi:

• zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym w Starym Sączu,
• 4300 zł (~1000 euro) brutto na realizację rezydencji, w tym na
realizację programu artystycznego i materiałów niezbędnych do pracy
artystycznej,
• dostęp do pomieszczenia-pracowni,
• opiekę kuratorską w czasie trwania rezydencji,
• pomoc w poznaniu lokalnej społeczności i lokalności w celu rozwoju
tak ukierunkowanego projektu artystycznego,
• możliwość udziału w programie poznawczym skierowanym do
uczestników międzynarodowego pleneru artystycznego odbywa-
jącego się w Starym Sączu w drugiej połowie sierpnia,
Organizator nie pokrywa kosztów podróży Rezydenta/ki na miejsce
rezydencji, ubezpieczenia na czas rezydencji ani innych nie wymie-
nionych powyżej.
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ZGŁOSZENIA – TERMINY I ZASADY NABORU

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.07.2021

Termin ogłoszenia wyników: 26.07.2021

Zgłoszenie i wymagana dokumentacja do ubiegania się o rezydencję
może być przygotowana w języku polskim lub angielskim, tylko w
formie elektronicznej.

Wymagane dokumenty:

1. opis propozycji projektu, który będzie realizowany podczas
rezydencji (maks. liczba wyrazów: 250),
2. list motywacyjny (maks. liczba wyrazów: 250),
3. CV+portfolio (maks. 4 x A4, maks. 4 MB, portfolio dodatkowo
może zawierać linki do dzieł dostępnych on-linie i jest to sugerowane
w przypadku prac multimedialnych).
Wymagane dokumenty wymienione powyżej powinny być połączone i
przesłane jako 1 plik pdf nazwany następująco:
nazwisko_imię_rezydencja_2021
na adres mejlowy: rezydencja@imogaleria.pl

KRYTERIA I PROCES SELEKCJI

Selekcję przeprowadzą przedstawiciele Organizatora. Organizator
zastrzega sobie konsultacje z przedstawicielami różnych środowisk
twórczych. Na podstawie oceny wniosków zostanie wybrany jeden
Rezydent/ka. Informacja ta zostanie opublikowana na stronie
internetowej Organizatora w dniu 26.07.2021 r. oraz w mediach
społecznościowych, a wybrana osoba zostanie zawiadomiona droga
mejlową. Zostanie też wybrany projekt rezerwowy (autor zostanie
powiadomiony drogą mejlową). Jeśli nie dojdzie do podpisania
umowy z wybranym artystą w ciągu 10 dni od ogłoszenia decyzji (do
05.08.2021 r.), propozycja rezydencji zostanie skierowana do autora
rezerwowej propozycji.

Kryteria oceny wniosków:

• zgodność aplikacji z celem naboru,
• propozycja programu na rezydencję artystyczną i jego relacje z tema-
tem i celem rezydencji artystycznej IMO,
• dorobek artystyczny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do wykorzystania wszystkich materiałów
przekazanych w procesie aplikacji w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie rezydencji artystycznej i wyłonienia osoby,
która uzyska rezydencję. Wnioskodawcy zapewniają, że wykorzystanie
wyżej wymienionych materiałów w sposób określony powyżej nie
naruszy praw własności intelektualnej lub praw autorskich osób
trzecich. Rezydenci zobowiązani będą do pokrycia wszelkich szkód lub
zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub
Organizatora, jakie powstaną wskutek takiego naruszenia.
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Uczestnik Rezydencji wyraża zgodę na publikowanie przez
Organizatora informacji o przebiegu rezydencji, jak i na wykorzystanie
jego wizerunku oraz dokumentacji działań podjętych w trakcie
rezydencji, w tym dokumentacji fotograficznej i wideo, w celach
promocyjnych Organizatora.

Wszelkie pytania związane z naborem i niniejszym regulaminemmożna
kierować́ pod adres e-mail: rezydencja@imogaleria.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 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 informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki im.
Ady Sari w Starym Sączu, Rynek 5, 33-340 Stary Sącz. Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych jest Dyrektor CKiS w Starym Saczu –
Wojciech Knapik, kontakt z IOD za pośrednictwem adresu e-mail:
ckisstarysacz@gmail.com

1. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Rezydencji artystycznej
IMO, edycja 2021, co należy rozumieć – przetwarzanie ich i publikacja
w różnych mediach zgodnie z Regulaminem.
2. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upowa-
żnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie prze-
pisów prawa.
3. Dane osobowe zbierane są w celu archiwizacyjnym.
4. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu mają prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych i wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji wymienionych celów zbierania danych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa.

Przesłanie swojego zgłoszenia w ramach konkursu jest równoznaczne z
zapoznaniem się z informacjami zamieszczonymi powyżej i wyrażeniem
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu i zasadach
określonych w powyższej Zgodzie.


