Umowa
zawarta w dniu ........................................ pomiędzy:
Bałtycką Galerią Sztuki Współczesnej (stanowiącą jednostkę organizacyjną Regionalnego
samorządu pomorskiego samorządu) z siedzibą w Słupsku, Partyzantów 31a, reprezentowaną
przez ............................................. zwaną dalej "BGSW"
i
............................................................. zamieszkałym .............................................................
legitymującym się ........................................................ (rodzaj dokumentu) wydanym przez
..............................................
zwanym dalej "Rezydentem".

§1
1. BGSW w ramach Programu rezydenckiego w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
zapewniaja Rezydentowi: pobyt w CAT w pokoju 1-osobowym z możliwością
korzystania z następujących pracowni: grafiki komputerowej i filmowej oraz rzeźby i
ceramiki, jak również salę wykładową z możliwością zaprezentowania własnych prac.
2. Rezydent zobowiązuje się do zapoznania z regulaminami pracowni, z których będzie
korzystał podczas rezydencji, poświadczając zapoznanie się własnoręcznym podpisem.
3. BGSW udostępnia aneks kuchenny i jadalnię. Kuchnia może być stosowana do
przygotowania posiłków we własnym zakresie.
4. BGSW nie wypłaca Rezydentowi żadnych diet, honorariów oraz nie pokrywa kosztów
ewentualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
5. Rezydent jest zobowiązany pokryć koszty za ewentualnie zaistniałe z jego przyczyny
szkody wynikające z realizacji niniejszej Umowy.
§2
1. Rezydent oświadcza, że przesłane prace (wraz z aplikacją) są jego autorskimi pracami.
2. Rezydent zobowiązuje się do przedstawienia ewentualnych oczekiwań od BGSW nie
później niż na miesiąc przez planowanym przyjazdem.
3. Ewentualne oczekiwania Rezydenta zostaną skonsultowane. Rezydent otrzyma
odpowiedź czy oczekiwania będą możliwe do realizacji.
4. Wymienione w §2 pkt. 2 i 3 oczekiwania mogą dotyczyć: parametrów sprzętu audiovideo, dostępu pomieszczeń innych niż wymienionych w §1 pkt. 1 i 3, pomocy
merytorycznej i technicznej wynikającej z realizacji projektu, kwestii organizacyjnych
związanych z warsztatami (wiek grupy warsztatowej, ilość osób propozycja działań itd.)
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5. Projekt Rezedenta powinien dotyczyć sztuki w przestrzeni publicznej angażującej
lokalną społeczność. Idea projektu powinna odnosić się do miejsca, w którym odbywa
się rezydencja.
6. Intencją BGSW jest pogłębianie współpracy ze społecznością lokalną na różnych
poziomach m.in. międzynarodowym. BGSW oczekuje od Rezydenta nawiązania
kontaktu w zakresie współpracy ze społecznością lokalną poprzez bezpośrednie
zaangażowanie w projekt Rezydenta, warsztaty, spotkania, autoprezentacje itp.
Współpraca Rezydenta ze społecznością lokalną powinna przebiegać z obopólną
korzyścią wynikającą chociażby z poznawania różnić kulturowych.
7. Zgodnie z §2 pkt. 6 zgadza się na nieodpłatne poprowadzenie warsztatów dla dzieci,
młodzieży lub dorosłych. Materiały na warsztaty zapewnia BGSW. Liczba uczestników,
grupa wiekowa i koncepcja warsztatowa wg. założeń Rezydenta.
8. Rezydent zobowiązuje się do wykonania pracy artystycznej podczas trwania rezydencji
i zaprezentowania jej w wersji roboczej w przestrzeni zatwierdzonej przez Dyrektora
BGSW.
9. Rezydent oświadcza, iż realizowany w CAT projekt jest pomysłem Rezydenta, a
powstałe podczas pobytu prace nie zostały poddane wcześniejszej publikacji pod
rygorem naruszenia praw autorskich.
10. BGSW nie ponosi kosztów zakupu materiałów niezbędnych do realizacji projektu przez
Rezydenta.
11. BGSW nie ubezpiecza prac Rezydenta podczas trwania rezydencji. Ewentualnego
ubezpieczenia prac Rezydent może dokonać we własnym zakresie.
12. Prezentacja prac powstałych podczas rezydencji odbędzie się w postaci spotkania
autorskiego, pokazu lub wystawy będącej zwieńczeniem projektu.
13. Wymienione w §2 pkt. 12 spotkanie autorskie, pokaz lub wystawa odbędzie się w sali
wykładowej lub sali wystawowej o ile termin wydarzenia nie będzie kolidował z
programem wcześniej zaplanowanych wystaw i zakończy się najpózniej w dzień
wyjazdu Rezydenta.
14. Rezydent będzie uczestniczył podczas montażu i demontażu wystawy w obecności
pracownika BGSW. Na życzenie Rezydent nieodpłatnie otrzyma pomoc od BGSW w
postaci montażysty lub/i obsługi technicznej sprzętu.
15. BGSW nie ponosi kosztów związanych z organizacją techniczną wystawy inną niż
wymienioną w §2 pkt. 14 i obsługą wernisażu. BGSW nie ponosi kosztów zakupu
ewentualnego poczęstunku na wernisażu.
16. Rezydent bierze pełną odpowiedzialność za swoje prace podczas montażu i demontażu.
BGSW nie ponosi żadnych kosztów za ewentualne uszkodzenia prac.
17. Rezydent wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na własność BGSW przynajmniej
jednej pracy powstałej podczas rezydencji artystycznej. Wybór pracy zostanie dokonany
po obopólnym ustaleniu przez Rezydenta i Dyrektora BGSW lub pracownika przez
niego wyznaczonego. W przypadku projektów społecznie zaangażowanych
dokumentacji z przebiegu realizacji.
18. Rezydent zgadza się na wykorzystanie zarejestrowanych reprodukcji prac, zdjęć,
tekstów na wszelkich polach eksploatacji tj. m.in. internet, telewizja, katalogi, druki,
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19.
20.
21.
22.
23.

plakaty, zaproszenia, ulotki, reklamy, gadżety i inne wydawnictwa towarzyszące
pobytowi i wystawie oraz przechowywania ich w komputerze.
BGSW zastrzega sobie prawo do korzystania i upubliczniania cyfrowych reprodukcji
prac powstałych podczas rezydencji oraz wizerunku artysty.
Rezydent wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację swojego
wizerunku podczas trwania rezydencji.
Rezydent zezwala na publiczne wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji
projektu i BGSW.
Rezydent zgadza się na kontakt z mediami w trakcie trwania pobytu.
Ewentualne prace artystyczne przywiezione przez Rezydenta, Rezydent może
przywieźć na własną odpowiedzialność. BGSW nie pokrywa kosztów ewentualnych
uszkodzeń prac, jak również ich ubezpieczenia.
§3

1. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy od ........................do ......................

§4
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Rezydent wyraża zgodę,
aby udostępnione dane osobowe, były przechowywane i przetwarzane w siedzibie
Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, wyłącznie do celów organizacji
rezydencji.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia.
5. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową, których nie można
rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby BGSW.

…...................................................
BGSW

…......................................................
Rezydent
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