
Regulamin / Ogólne informacje 
Open call / rezydencje artystyczne on-line  

w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku 
Miejsce – wewnątrz / Place – Inside  

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie rezydencji artystycznych on-line  
„Miejsce – wewnątrz” / ‘Place – Inside’. 

2. Organizatorem rezydencji online jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku (76-200) 
przy ul. Partyzantów 31 A, Regon 000678239, NIP 839-17-76-423. 

3. Rezydencja online skierowana jest do artystów polskich i zagranicznych, na różnych etapach 
rozwoju kariery artystycznej, zajmujących się różnymi dyscyplinami sztuk wizualnych 
(performance, sztuka wideo, projekty internetowe, animacja, fotografia, rysunek). 

4. Przedmiotem projektu jest udział w ośmiotygodniowej rezydencji online pod nazwą  
„Miejsce – wewnątrz” / ‘Place – Inside’ we współpracy z kuratorem rezydencji artystycznych. 
Rezydencja ma na celu rozwój wybranego projektu przez konsultacje z kuratorem, prezentację 
etapów pracy i finalnego rezultatu w przestrzeni wirtualnej (strona internetowa BGSW, profile 
galerii na portalach społecznościowych), spotkania z kuratorem i innymi artystami biorącymi 
udział w projekcie na jako wideo konferencje. 

5. Warunkiem udziału w projekcie jest komunikatywna znajomość języka angielskiego 
umożliwiająca przedstawienie projektu, rozmowę z kuratorem programu i innymi artystami.

Zgłoszenie /

1. W celu wzięcia udziału w naborze wymagane jest przesłanie kompletnego zgłoszenia w języku 
polskim lub angielskim zawierającego: 
– dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mailowy, numer telefonu, adres zamieszkania, 
– opis koncepcji realizowanego projektu (do 5000 znaków) odpowiadający na temat przewodni 
rezydencji on-line, 
– dokumentacja wcześniejszych realizacji w formacie pdf (opcjonalnie link do strony internetowej) 

2. Kompletne zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail /  w.teplicka@bgsw.pl 

3. Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę w selekcji projektów. Artysta może przesłać 
jedno zgłoszenie/projekt.

Wybór projektów /

1. Wyboru projektów dokona komisja składająca się z pracowników BGSW. 

2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora i w mediach 
społecznościowych, skontaktujemy się indywidualnie z autorami zaakceptowanych projektów 
droga mailową. 

3. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie podlega zmianom.

Przystąpienie do programu oznacza /

1. Wyrażoną przez Artystę zgodę poprzez dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne 
okazanie woli, w formie zgłoszenia swojego udziału jako wyraźnego działania przyzwalającego  
na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.



2. Artysta akceptuje i przestrzega regulamin rezydencji on-line. 

3. Artysta akceptuje harmonogram programu rezydencji on-line (wszelkie zmiany będą możliwe  
po wcześniejszych konsultacjach z kuratorem programu i w wyniku przypadków losowych). 

4. Artysta akceptuje temat rezydencji artystycznej online zaproponowany przez organizatora. 

5. Artysta wyraża zgodę na udział w konsultacjach z kuratorem programu, spotkaniach z artystami 
biorącymi udział w programie w formie wideo czatu. 

6. Artysta wyraża zgodę na udział w 3 spotkaniach (zgodnie z harmonogramem) prezentujących 
działalność organizatora, założeń programu rezydencji online, dokumentacje wcześniejszych prac, 
etapy realizacji projektu w formie wideo konferencji. 

7. Artysta wyraża zgodę na prezentowanie dokumentacji spotkań na stronie internetowej BGSW  
i w mediach społecznościowych na profilach organizatora (Facebook Instagram, YouTube). 

8. Artysta wyraża zgodę na udział w końcowym spotkaniu będącym podsumowaniem programu 
rezydencji artystycznej online jako wideo konferencji prezentowanej na stronie internetowej  
i w mediach społecznościowych na profilach organizatora (Facebook Instagram, YouTube). 

9. Artysta użycza bezpłatnej licencji na prezentowanie dokumentacji swoich wcześniejszych 
realizacji, etapów pracy nad projektem oraz finalnego rezultatu pracy (strona internetowa BGSW, 
profilach organizatora w mediach społecznościowych – Facebook Instagram, YouTube, w czasie 
ustalonym przez kuratora i artystę.

Ogólne warunki udziału w projekcie /

1. Organizator nie oferuje honorarium za udział w projekcie i zwrotu kosztów materiałów użytych 
podczas realizacji projektu. 

2. Artysta oświadcza, że jest jedynym twórcą projektu i żaden z jego elementów nie narusza praw 
autorskich osób trzecich. 

3. Artysta oświadcza, że nie jest zaangażowany w inne projekty uniemożliwiające mu udział  
w spotkaniach online. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i harmonogramie programu. 

5. W przypadku zdarzeń losowych możliwe są zmiany w harmonogramie trwania rezydencji online.


