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 REGULAMIN KONKURSU  

NOWY ROK, NOWA SZTUKA, NOWE MEDIA - 

PRZEGLĄD INSTALACJI AUDIOWIZUALNYCH KRAKOWSKICH ARTYSTÓW 

 

Z uwagi na ogłoszenie i wprowadzenie stanu epidemii COVID-19 w Polsce i 

wynikającymi z tego faktu ograniczeniami i negatywnymi konsekwencjami 

ekonomicznymi i społecznymi, Krakowskie Biuro Festiwalowe, jako realizator projektu 

Sylwester 2020, organizuje konkurs „Nowy rok, nowa sztuka, nowe media – przegląd 

instalacji audiowizualnych krakowskich artystów”. Celem konkursu realizowanego w 

przestrzeni publicznej jest promocja sztuk wizualnych jako dziedziny kultury oraz 

wsparcie lokalnych artystów. Istotą konkursu jest wzmocnienie widzialności sztuk 

wizualnych poprzez realizację wydarzenia skierowanego do masowego odbiorcy. 

Nawiązując do dynamicznych zmian mających miejsce w 2020 roku i postępującej 

digitalizacji kultury zachęcamy do prezentacji instalacji audiowizualnych jako 

nowoczesnej sztuki, nieodłącznie wpisującej się w tkankę miejską.  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Nowy rok, nowa sztuka, nowe media – przegląd 

instalacji audiowizualnych krakowskich artystów”, zwanym dalej: Konkursem, 

przeprowadzanego na niżej określonych zasadach, jest Gmina Miejska Kraków.  

2. Realizatorem Konkursu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą  

w Krakowie (30-311), ul. Wygrana 2, wpisane do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP: 676-17-87-

436, REGON: 351210040, w zakresie uzgodnionym  

z Organizatorem i w oparciu o uzyskane środki, zwane dalej: Realizatorem 

Konkursu. 

 3.  Realizator Konkursu zapewnia obsługę Konkursu.  

 4. Szczegółowe warunki Konkursu oraz Regulamin Konkursu zamieszczone będą na 

stronie internetowej Realizatora Konkursu: www.kbf.krakow.pl 

 

II. CEL KONKURSU 

http://www.kbf.krakow.pl/
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1. Celem Konkursu, będącego integralną częścią obchodów Sylwestra 2020, jest 

w szczególności:  

a) promocja lokalnych twórców w przestrzeni publicznej; 

b) umożliwienie szerokiej publiczności kontaktu ze sztuką współczesną; 

c) promocja Krakowa jako miasta postępu, kultury i ekologii; 

d)  stworzenie realnego programu wsparcia dla sektora sztuk wizualnych w 

związku z epidemią COVID-19,  zgodnie ze strategią rozwoju kultury 

Miasta Krakowa 2030 obszar III: Kultura i Dziedzictwo Kulturalne oraz 

Statutem Realizatora Konkursu. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do lokalnych twórców zajmujących się instalacjami 

audiowizualnymi świetlnymi lub świetlno-dźwiękowymi.  

2. W Konkursie mogą wziąć udział (dalej: Uczestnicy Konkursu): 

2.1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkałe w Krakowie lub w aglomeracji krakowskiej, także osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Krakowie lub aglomeracji krakowskiej1;  

2.2. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mające siedzibę w 

Krakowie lub aglomeracji krakowskiej. 

3. W celu zgłoszenia się do Konkursu Uczestnik Konkursu wypełnia formularz 

zgłoszenia, zwany dalej Formularzem Zgłoszenia, który dostępny jest na 

stronie: https://ankieta.biurofestiwalowe.pl/468538?lang=pl. 

4. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest prawidłowe wypełnienie i 

przesłanie Formularza Zgłoszenia do Realizatora Konkursu .  

                                                
1 Do „aglomeracji krakowskiej” zaliczają się następujące gminy: Alwernia, Babice, Biskupice, Brzeźnica, 

Czernichów, Dobczyce, Gdów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kalwaria 

Zebrzydowska, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Lanckorona, Liszki, Lubień, Michałowice, 

Mogilany, Myślenice, Niepołomice, Olkusz, Pcim, Przeciszów, Siepraw, Skawina, Słomniki, Spytkowice, 

Stryszów, Sułkowice, Świątniki Górne, Tokarnia, Tomice, Wadowice, Wieliczka, Wielka Wieś, Wiśniowa, 

Zabierzów, Zator, Zielonki. 
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5. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do 

przygotowania autorskiego projektu instalacji audiowizualnej świetlnej lub 

świetlno-dźwiękowej o maksymalnej wielkości 5m x 5m, zwanego dalej 

Projektem i załączenia jego wizualizacji wraz z opisem i kosztorysem w wersji 

pdf. do Formularza Zgłoszenia. Realizator Konkursu dopuszcza Projekty 

współautorskie.  

6. Uczestnik Konkursu zobligowany jest do zamieszczenia w Formularzu 

Zgłoszenia opisu założeń Projektu oraz do wskazania 3 z 10 określonych 

poniżej lokalizacji, w których Projekt mógłby zostać zrealizowany:  

6.1. Powiśle 11, Kraków (dostępny prąd maksymalnie 5kW); 

6.2. Plac Św. Ducha, Kraków (dostępny prąd maksymalnie 5kW); 

6.3. Plac Wolnica, Kraków (dostępny prąd maksymalnie 5kW); 

6.4. Aleja Róż, Kraków (dostępny prąd maksymalnie 5kW); 

6.5. Rondo Mogilskie, Kraków (dostępny prąd maksymalnie 5kW);  

6.6. Altana na Plantach, Kraków (dostępny prąd maksymalnie 5kW); 

6.7. Mały Rynek, Kraków  (dostępny prąd maksymalnie 5kW); 

6.8. Plac przed Collegium Novum, Kraków (dostępny prąd maksymalnie 

5kW); 

6.9. Placyk na Plantach przy Muzeum Archeologicznym, Kraków (dostępny 

prąd, maksymalnie 5kW); 

6.10. Plac Św. Marii Magdaleny, Kraków (dostępny prąd, maksymalnie 5kW). 

7. Realizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych  

w pkt. 6 powyżej lokalizacji w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu. 

8. Każdy Uczestnik może przystąpić do Konkursu z maksymalnie 3 oddzielnymi 

Projektami. Każdy z Projektów należy zgłosić na odrębnym Formularzu 

Zgłoszenia.  

9. Do Konkursu można zgłaszać Projekty, które były wcześniej wystawiane 

publicznie. 

10. Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie pokrywa Uczestnik Konkursu.  

11. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
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12. Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika Konkursu jest 

równoznaczne: 

12.1. z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

warunków uczestnictwa w Konkursie; 

12.2. oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że jest autorem/dysponentem praw 

autorskich majątkowych, osobistych, zależnych do Projektu w zakresie 

umożliwiającym zawarcie umowy na warunkach określonych w 

niniejszym Regulaminie.  

13. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, udzielanymi zgodami i 

skutkami ich nieudzielenia zawarte zostały w pkt VII poniżej.  

 

IV. TERMIN NABORU DO KONKURSU  

1.   Zgłoszenia do Konkursu można składać przez Formularz Zgłoszeniowy  od 3 

listopada 2020 roku od godz. 13:00 CET do 15 listopada 2020 roku do godz. 

23:59 CET. 

2. Formularze Zgłoszeniowe przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.  

 

V.  OCENA ZGŁOSZEŃ I WYNIKI KONKURSU  

1. Ocena zgłoszeń i wyłonienie laureatów zostaną dokonane przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Realizatora Konkursu.  

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez Realizatora 

Konkursu i Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wchodzi łącznie 7 

osób. 

3. Przesłane Formularze Zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez Komisję 

Konkursową pod względem formalnym, w tym pod kątem spełniania m.in. 

warunków wskazanych w pkt III niniejszego Regulaminu. 

4. Odrzuceniu podlegają zgłoszenia:  

4.1. zawierające nieprawdziwe informacje lub w których zostały złożone 

nieprawdziwe oświadczenia; 

 4.2. niekompletnie wypełnione, w tym bez załączników; 

4.3. zawierające w Formularzu Zgłoszenia więcej niż 1 Projekt;  
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4.4. złożone przez Uczestnika Konkursu, który nie spełnia warunków 

określonych w  niniejszym Regulaminie - w tym w pkt. III niniejszego 

Regulaminu; 

4.5.niezgodne z założeniami Konkursu.  

5. Projekty  oceniane  będą przez Komisję Konkursową pod względem 

merytorycznym w skali od 0 do 3 punktów, według następujących kryteriów:   

5.1.  walory wizualne Projektu; 

5.2. atrakcyjność prezentowanego Projektu w przestrzeni publicznej; 

5.4.  doświadczenie Uczestnika Konkursu w branży (oceniane w skali: mniej 

niż 1 rok doświadczenia według stanu na dzień zgłoszenia projektu - 0 

pkt; od roku do dwóch lat doświadczenia według stanu na dzień 

zgłoszenia projektu – 1 pkt, powyżej dwóch do 5 lat doświadczenia 

według stanu na dzień zgłoszenia projektu – 2 pkt, powyżej 5 lat 

doświadczenia według stanu na dzień zgłoszenia projektu – 3 pkt).  

6. W Konkursie zostanie wyłonionych 10 Laureatów Konkursu, na podstawie 

najwyższej liczby punktów, zwanych dalej: Laureatami Konkursu. 

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać dany Projekt, to 9 punktów.  

7.   Realizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości Laureatów 

Konkursu uwzględniając m.in. ilość zgłoszeń i poziom nadesłanych Projektów.  

8.  W trakcie oceny formalnej lub merytorycznej Komisja Konkursowa może się 

kontaktować z Uczestnikami Konkursu telefonicznie lub mailowo w celu 

wyjaśnienia wątpliwości. 

9.  Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół wskazujący w 

szczególności listę Laureatów Konkursu i ilość przyznanych punktów. 

10.  Realizator Konkursu ogłosi wyniki Konkursu w dniu 25 listopada 2020 roku. 

11. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana do Laureatów Konkursu 

drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Formularzu Zgłoszenia 

oraz ogłoszona publicznie na stronie: www.kbf.krakow.pl. 

12. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.  

 

VI. NAGRODA I REALIZACJA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW 
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1. Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma: 10,000.00 zł brutto (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych brutto), przy czym: 

a) 75 % przyznanej kwoty zostanie wypłacone na poczet realizacji Projektu po 

podpisaniu umowy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby 

Realizatora Konkursu prawidłowo wypełnionego rachunku/faktury; 

b) Pozostałe 25% kwoty zostanie wypłacone po zrealizowaniu Projektu w 

terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Realizatora Konkursu 

prawidłowo wypełnionego rachunku/faktury. 

2. Kwota, o której mowa w pkt. VI.1 powyżej, zostanie pomniejszona  

o wartość zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

3. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu zobowiązuje się do zawarcia 

umowy za wynagrodzeniem przyznanym przez Komisję Konkursową. 

4. Warunkiem otrzymania przez Laureata Konkursu kwoty, o której mowa w 

punkcie VI.1 powyżej, jest podpisanie umowy, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Przedmiotem umowy 

będzie w szczególności wykonanie, transport, montaż, zabezpieczenie oraz 

demontaż instalacji audiowizualnej (świetlnej lub świetlno-dźwiękowej) oraz 

udzielenie licencji i zgód w zakresie określonym w umowie. 

5. Za wykonanie, transport, montaż, zabezpieczenie, demontaż, zgodność z 

przepisami prawa budowlanego instalacji audiowizualnej są Laureaci 

Konkursu.  

6. Realizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności w szczególności za 

ewentualne szkody związane z podatnością instalacji audiowizualnej na 

warunki atmosferyczne. Ubezpieczenie instalacji audiowizualnej należy do 

Laureatów Konkursu.  

7. Realizator Konkursu na potrzeby realizacji Projektów zobowiązuje się 

zapewnić:  
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a) teren o powierzchni 5m x 5m;  

b) ochronę, zgodnie z harmonogramem opisanym w pkt. VI.8. poniżej;  

c) zapewnienie dostępu do energii elektrycznej oraz przygotowanie 

przyłącza prądowego – maksymalny pobór to 5kW w każdej z 

lokalizacji.  

8. Realizacja Projektów nastąpi zgodnie z następującym harmonogramem: 

a) 30 grudnia 2020 r. – montaż nagrodzonych Projektów; 

b) 31 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021 r. – ekspozycja nagrodzonych 

Projektów; 

c) 2  stycznia 2021 r. – demontaż nagrodzonych Projektów. 

9. Wzór umowy może zostać uzupełniony lub zmieniony o postanowienia 

niezbędne dla realizacji Projektu, o ile Realizator Konkursu wyrazi zgodę 

10.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej między Realizatorem Konkursu a 

Laureatem Konkursu. Podpisanie umowy nastąpi  

w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.  

11.    Odmowa podpisania przez Laureata Konkursu umowy powoduje, że umowa 

z Laureatem Konkursu nie zostaje zawarta i traci on możliwość uzyskania 

nagrody.  

VII. DANE OSOBOWE 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych: 

a. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.  

b. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 

Konkursu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 
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30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji 

kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 

(Realizator Konkursu). 

c. Z Realizatorem Konkursu można skontaktować się pisemnie pod adresem: 

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, 

w formie elektronicznej na adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl,  lub 

telefonicznie: 12 354 25 00. 

d. W Krakowskim Biurze Festiwalowym wyznaczony jest inspektor ochrony 

danych – Pan Łukasz Gajdecki, z którym można się skontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres  

e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl lub pisemnie na adres Biuro z dopiskiem: 

Inspektor Ochrony Danych. 

e. Dane osobowe będą przetwarzane przez Realizatora Konkursu: 

-  w celach i w zakresie związanym z realizacją Konkursu i udziałem 

Uczestnika w Konkursie na podstawie wyrażonej zgody (podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

- w celach archiwalnych i dowodowych, ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Realizatora Konkursu (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. f RODO). 

f. Podanie danych osobowych w Formularzu Zgłoszenia ma charakter 

dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

g.   Dane podane w Formularzu Zgłoszenia mogą być przekazane podmiotom 

technicznie realizującym niektóre usługi związane z organizacją Konkursu. 

Ponadto dane osobowe laureatów Konkursu w postaci ich imion i nazwisk 

bądź nazw własnych podmiotów zostaną udostępnione nieograniczonemu 

kręgowi odbiorców poprzez ich publikację w formie wyników Konkursu na 

stronie www.kbf.krakow.pl. 

h. Realizator Konkursu będzie przetwarzać dane Uczestnika Konkursu dla celów 

jego udziału w Konkursie do momentu cofnięcia udzielonej zgody jednak nie 

http://www.kbf.krakow.pl/
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dłużej niż przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały 

zebrane. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane dla celu 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. W pozostałym 

zakresie tj. Dla celów archiwalnych dane te Realizator Konkursu przetwarzać 

będzie do przez okres niezbędny dla zrealizowania przedmiotowego celu 

uwzględniając przy tym ewentualne wymogi prawne w zakresie 

archiwizacyjnym ciążące na Realizatorze Konkursu. 

i.  Uczestnik Konkursu udostępniający dane osobowe ma prawo do:  

-  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania 

informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania a 

także do uzyskania ich kopii; 

-   sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a 

także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma prawo do usunięcia 

danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są 

już niezbędne do celów, w których zostały zebrane); 

-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu 

wniosku Realizator Konkursu nie będzie mógł przetwarzać danych 

osobowych udostępnionych przez Uczestnika Konkursu, chyba że 

wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, 

której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń; 

- przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co 

oznacza iż Uczestnik Konkursu ma prawo żądać, by dane osobowe 

zostały przesłane przez Realizatora Konkursu bezpośrednio innemu 

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; 

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres korespondencyjny: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

o ile Uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się z naruszeniem postanowień RODO. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Realizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w 

każdym czasie oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

2. Realizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na 

terminowość składania zgłoszeń okoliczności nieleżące po jego stronie 

3. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.  

4. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: 

sylwester2020.konkurs@kbf.krakow.pl 

5. Konkurs nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR UMOWY  

 
UMOWA nr ………….. 

zawarta w Krakowie dnia ………………………. roku, pomiędzy: 
 
Krakowskim Biurem Festiwalowym z siedzibą w Krakowie (30-311) ul. Wygrana 2, wpisanym do Rejestru 
Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19, NIP: 676-17-87-436, REGON: 
351210040, reprezentowanym przez ……………………………………………….., 
zwanym w dalszej części umowy: Biurem 

 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..................................................................................., 
zwanym w dalszej części umowy: Artystą 
Zwanymi dalej: „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”. 
 
o następującej treści: 
 

 
W związku z wartością przedmiotu zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na 

podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w przypadku niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się. 

 

 

§ 1 

 

1. W związku z organizacją przez Biuro w ramach projektu Sylwester 2020 konkursu: „Nowy Rok, Nowa 

Sztuka, Nowe Media – Przegląd Instalacji Audiowizualnych Krakowskich Artystów”, zwanego dalej: 

Konkursem, Biuro zamawia, a Artysta przyjmuje do wykonania instalację audiowizualną świetlną*/świetlno-

dźwiękową* autorstwa ………………………… o wielkości: …………………………, zwaną dalej: Instalacją, zgodnie  

z zawartym w formularzu zgłoszenia do Konkursu projektem:  tj. opisem i wizualizacją, stanowiącymi 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Artysta oświadcza, iż uzyskał od Biura wszelkie niezbędne informacje i wskazówki związane z 

realizacją niniejszej umowy.  

3. Artysta oświadcza, że wszelkie czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy zostaną 

wykonane zgodnie z jej celami i założeniami oraz przy dołożeniu najwyższej staranności. 

4. Artysta oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania ………………………, w tym do zawierania w jego 

imieniu umów, których przedmiotem jest Instalacja, a także udzielania zgód w zakresie określonym w niniejszej 

umowie*. 

5. Artysta zobowiązuje się wykonać Instalację osobiście*./Artysta zobowiązuje się do całościowej organizacji i 

koordynacji przedsięwzięcia związanego z wykonaniem Instalacji*. 
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6. Artysta oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartymi w 

Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, są one dla niego zrozumiałe i nie wnosi do nich żadnych 

zastrzeżeń.  

 

§ 2  

 

1. W ramach wykonania umowy Artysta zobowiązany jest w szczególności do:  

a) artystycznego i autorskiego wykonania Instalacji; 

b) wykonania Instalacji z materiałów własnych; 

c) zapewnienia na swój koszt transportu Instalacji do i z lokalizacji ……………… oraz sprzętu niezbędnego do    

montażu i demontażu Instalacji; 

d) zapewnienia montażu Instalacji w lokalizacji ………………………….. i upublicznienia Instalacji w przestrzeni 

miejskiej; 

e) zapewnienie obsługi Instalacji, jeżeli specyfika Instalacji tego wymaga; 

f) zabezpieczenia Instalacji poprzez zapewnienie odpowiedniego obciążenia całej konstrukcji, jej 

stabilności, wykorzystanie materiałów trudnopalnych, konieczność uziemienia; 

g) demontażu instalacji audiowizualnej; 

h) wykonania montażu i demontażu instalacji audiowizualnej w terminach wskazanych w umowie w § 3 

ust. 1; 

i) przestrzegania bhp i p/poż. oraz innych przepisów szczegółowych (np. w zakresie prawa budowlanego)  

w zakresie wszystkich czynności wykonywanych przez Artystę w ramach wykonywania przedmiotu 

niniejszej umowy; 

j) koordynacji i nadzoru nad prawidłową realizacją Instalacji*; 

k) wykonania wszelkich innych niezbędnych czynności zmierzających do realizacji umowy zgodnie z jej 

celami i założeniami. 

2. Artysta zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Biura zgłaszanymi w 

trakcie wykonywania zobowiązań objętych niniejszą umową, chyba że byłyby one niezgodne z przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej lub wykraczały poza przedmiot umowy.  

3. Artysta zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Biura o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość prac objętych niniejszą umową. 

 

 

                                                                                          § 3  

 

1. Na mocy niniejszej umowy Biuro zobowiązuje się w szczególności do: 

a) podjęcia niezbędnych działań celem pozyskania niezbędnych zgód i upoważnień w celu zamieszczenia 

Instalacji w przestrzeni publicznej; 

b) do zapewnienia ochrony Instalacji podczas montażu, ekspozycji i demontażu Instalacji w przestrzeni 

publicznej w okresie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy; 

c)  do zapewnienia na czas montażu, ekspozycji i demontażu Instalacji dostępu do energii elektrycznej oraz 

przygotowanie przyłącza prądowego – maksymalny pobór to 5kW w danej lokalizacji; 

d) zapewnienia terenu lokalizacji o powierzchni ok. 25m2 (ok.5x5m2). 

 

 

§ 4 

 

1. Strony przewidują następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 
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a) montaż Instalacji:  w dniu 30 grudnia 2020 roku; 

b) ekspozycja Instalacji w przestrzeni publicznej w lokalizacji: ……………………….: 31 grudnia 2020  roku – 1 

stycznia 2021 roku; 

c) demontaż Instalacji:  w dniu 2 stycznia 2021 roku. 

2. Dokładne godziny montażu i demontażu Instalacji, o których mowa w § 4 ust. 1, zostaną ustalone przez 

Strony niniejszej umowy w trybie roboczym. 

3. Osobą upoważnioną w imieniu Biura do koordynowania prawidłowości wykonania niniejszej  umowy oraz 

do bieżącej współpracy z Artystą przy realizacji umowy oraz protokolarnego odbioru i przekazania 

Instalacji jest ………………………………………… Zmiana ww. osoby nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia aneksu.  

4. Osobą upoważnioną w imieniu Artysty* do kontaktów z Biurem w sprawach realizacji niniejszej umowy 

oraz protokolarnego przekazania i odbioru Instalacji jest: ………………………………* 

 

 

§ 5 

 

1. Artysta ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie Instalacji w trakcie jej montażu i demontażu oraz 

ekspozycji oraz za wszelkie szkody zaistniałe po stronie Biura lub osób trzecich spowodowane działaniem 

Artysty lub powstałe na skutek działania Instalacji. 

2. Z chwilą podpisania niniejszej umowy Artysta przyjmuje na siebie - zwalniając Biuro - wszelką 

odpowiedzialność materialną za ewentualne roszczenia kierowane do Biura oraz szkody wyrządzone 

komukolwiek w związku z realizacją niniejszej umowy. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy 

szkody wyrządzonej przez Biuro umyślnie lub przez niedbalstwo. 

3. W przypadku, gdy Artysta wykonuje umowę w sposób wadliwy lub sprzeczny z jej postanowieniami, Biuro 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,  

a po jego upływie i niezrealizowaniu jego uwag, Biuro może od umowy odstąpić. 

4. Artysta ponosi pełną odpowiedzialność za działania podmiotów z nim współpracujących, jak i * za działania 

własne związane z zawodowym charakterem tej działalności, na zasadach przewidzianych Kodeksem 

Cywilnym. 

5. Artysta ma obowiązek wstrzymać wykonywanie niniejszej umowy w sytuacji gdy sprowadza to zagrożenie 

dla życia, zdrowia lub poważne zagrożenie dla mienia, osób wykonujących niniejszą umowę lub osób 

trzecich i natychmiast poinformować Biuro o wstrzymaniu oraz podjąć działania w celu eliminacji zagrożeń. 

6. Artysta oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC Instalacji i, że polisa obowiązuje na cały okres realizacji umowy 

określony w § 4 ust. 1. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

 

 

§ 6 

 

1. Biuro ma prawo prowadzić działalność informacyjną i promocyjną związaną z Konkursem/Instalacją. 

2. Biuro jest wyłącznie uprawnione do wszelkich korzyści uzyskanych z eksploatacji Instalacji w przestrzeni 

publicznej w okresie wskazanym w niniejszej umowie, w szczególności  z tytułu reklamy.  

3. Biuro ma prawo, na zasadach uzgodnionych z Artystą, używać własnych oznaczeń i znaków w związku z 

Instalacją i jej wystawieniem w przestrzeni publicznej, w tym oznaczeń i znaków sponsorów, partnerów, 

patronów medialnych, organizatorów/współorganizatorów Konkursu i projektu Sylwester 2020. 

4. Artysta wyraża zgodę na następujące działania promocyjne związane z udziałem Artysty/…………. w 

Konkursie: 

- wykorzystanie imienia, nazwiska, głosu oraz wizerunku Artysty/………….. oraz wizerunku Instalacji przy 

użyciu dostarczonych przez Artystę materiałów oraz materiałów zarejestrowanych przy udziale 
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Artysty/……….. oraz Instalacji do celów informacyjnych, promocyjnych i archiwizacyjnych 

Konkursu/Instalacji. Artysta zobowiązuje się dostarczyć Biuru wszystkie niezbędne materiały, w tym 

zdjęcia Artysty/……………., których autorzy wyrazili bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na publikację, 

informacje biograficzne, które zostaną wykorzystane w celach informacyjnych i promocyjnych 

Konkursu, w tym w szczególności w ramach kampanii promocyjnej Konkursu na wszystkich znanych w 

chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, m.in. na stronach internetowych Biura, na platformie 

PLAY KRAKÓW administrowanej przez Biuro, sponsorów, partnerów, patronów medialnych 

Konkursu. Artysta udziela Biuru nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do przekazanych 

materiałów z prawem do sublicencji oraz oświadcza i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż 

dysponuje prawami autorskimi do materiałów przekazanych Biuru w zakresie, o którym mowa 

powyżej, a ich wykorzystanie przez Biuro na zasadach określonych w niniejszej umowie nie naruszy 

prawa ani jakichkolwiek prawem chronionych interesów i dóbr osób trzecich. 

- Artysta wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie Instalacji/Artysty/………………… oraz wywiadów 

przez Biuro lub osoby działające na zlecenie Biura (w tym m.in. akredytowanych fotografów i 

ekipy telewizyjne). Artysta udziela Zamawiającemu nieograniczonej czasowo  

i terytorialnie licencji niewyłącznej do korzystania z powstałej dokumentacji oraz reportażu video   

powstałego m.in. z zarejestrowanych fragmentów, na wszystkich znanych w chwili zawarcia 

umowy polach eksploatacji, w celach informacyjnych i promocyjnych Instalacji/Konkursu, w tym 

w szczególności w ramach kampanii promocyjnej Konkursu m.in. na stronach internetowych 

administrowanych przez Biuro, platformie PLAY KRAKÓW, profilach Biura na portalu 

społecznościowym Facebook, stronie Krakow.pl, serwisie YouTube oraz na portalach 

społecznościowych i stronach internetowych partnerów, współorganizatorów i patronów 

medialnych Konkursu lub Biura. Artysta zezwala Biuru na archiwizowanie dokumentacji oraz 

reportażu i wykorzystywania jej do celów reklamowych, informacyjnych i dokumentacyjnych na 

stronach internetowych oraz w innych materiałach informacyjnych dotyczących 

Konkursu/Instalacji udostępnianych powszechnie. Prawo to jest nieograniczone terytorialnie i 

czasowo. Zamawiający ma również prawo do udostępniania tej dokumentacji i reportażu oraz 

udzielania sublicencji podmiotom trzecim, w szczególności współorganizatorom, partnerom, 

patronom medialnym Konkursu lub Biura. Prawo to dotyczy zarówno dokumentacji Konkursu, 

jak i wizerunku Artysty/Instalacji/………………….. utrwaloncyh w powyższej dokumentacji. 

 

 

§ 7 

 

1.   Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, udzielenia licencji oraz wszelkich zgód  

i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej umowie, Artyście przysługuje wynagrodzenie  

w kwocie  10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 brutto). 

2.    Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 powyżej, nastąpi w następujący sposób: 

a) 7.500,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto) zostanie wypłacone poczet 

realizacji Instalacji po podpisaniu niniejszej umowy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do 

siedziby Biura prawidłowo wystawionej faktury*/wystawionego rachunku* przelewem na konto Artysty 

wskazane na fakturze*/rachunku*; 

b) 2.500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 brutto) zostanie wypłacone po 

wykonaniu całości przedmiotu niniejszej umowy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do 

siedziby Biura prawidłowo wystawionej faktury*/wystawionego rachunku* przelewem na konto Artysty 

wskazane na fakturze*/rachunku*. 

         - wypłata wynagrodzenia nastąpi w kwocie netto po potrąceniu zaliczki na poczet podatku, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami*. KUP wynoszą……………………….* 
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3. Biuro oświadcza, że wyraża zgodę na przesłanie przez Artystę faktury elektronicznej na adres: 

faktury@biurofestiwalowe.pl*. 

4. Artysta o oświadcza, że jest*/nie jest* zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług 

(VAT). W przypadku zmiany statusu podatnika VAT, Artysta poinformuje o tym fakcie Biuro najpóźniej w 

momencie przedłożenia faktury*. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy oznaczać będzie prawidłowe uregulowanie zobowiązań 

wobec……………………. *.  

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej pokrywa wszelkie koszty i wydatki Artysty związane z 

wykonaniem niniejszej umowy. 

7. W przypadku niewykonania umowy przez Artystę, odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron lub 

rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron kwota wypłacona Artyście, określona w § 7 ust. 2 lit. a) 

powyżej, podlega bezzwłocznemu zwrotowi na rzecz Biura. 

 

 

§ 8 

 

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Biuru w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zwłoki lub opóźnienia Artysty w wykonaniu umowy w terminach określonych w § 4 ust. 1 

lit. a) – c), wynikających z przyczyn leżących po stronie Artysty - w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia lub  zwłoki;  

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Biuro z przyczyn leżących po stronie Artysty, w wysokości 20 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy; 

c) w przypadku niewykonania umowy przez Artystę, w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Artysty. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa Biura do żądania zapłaty 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 

 

 

§ 9 

 

1. Żadna ze Stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w 

wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem niniejszej umowy, 

jeżeli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej. 

2. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o 

charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich 

wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą umowę niewynikające z błędu 

lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej 

staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan albo 

nadzwyczajne i zewnętrzne wydarzenia, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu 

wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, żałoba narodowa, epidemia, pandemia lub kwarantanna 

spowodowane m.in. przez wirusa SARS-Cov-2 i rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej 

tym wirusem itp.) lub wydane przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń 

rozporządzenia, zarządzenia, decyzje lub inne akty dotyczące m.in. odwołania imprez kulturalnych, w tym 

koncertów. 

mailto:faktury@biurofestiwalowe.pl*
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3. Strona umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zaistniałej 

sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak 

również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód. 

4. Strona umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej zaistnienie (o ile jest 

to obiektywnie możliwe). 

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej każda ze Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach siły wyższej. 

Strona, która na poczet realizacji umowy otrzymała cześć wynagrodzenia z góry, zobowiązana jest do jego 

zwrotu.  

 

§ 10 

 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Biuro nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie  wypełniania warunków umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

4. Artysta zobowiązuje się przekazać w sposób pozwalający Biuru  skorzystać z prawa odstąpienia  

od wykonania obowiązku informacyjnego treść informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych 

zawartych w Załączniku nr 2 osobom go reprezentującym, pełnomocnikom, osobom,  

na rzecz których we własnym imieniu zawarł przedmiotową umowę, osobom wskazanym przez niego  

do kontaktów i/lub koordynacji zawarcia lub wykonywania przedmiotowej umowy, a także osobom,  

przy pomocy których zobowiązania określone niniejszą umową wykonuje - których dane ujawnił Biuru dla 

potrzeb zawarcia i wykonywania niniejszej umowy.   

5. Wszelki spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony będą poddawać rozstrzygnięciu przez sądy 

miejscowo właściwe dla siedziby Biura 

6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

       ......................................                   ............................... 

 

                    Artysta                          Biuro 
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                                                                                                                                                       Załącznik nr 1 do umowy  
Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w niniejszej umowie lub uzyskanych w trakcie jej 
realizacji jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.  

Z Biurem kontaktować można się: 

- listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,  

- elektronicznie na adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl 

- telefonicznie pod numerem +48 12 354 25 00. 

Dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia zawartej z Biurem, przedmiotowej 
umowy.  

Po wykonaniu niniejszej umowy i jej rozliczeniu dalsze przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w 
celu ewentualnej ochrony lub ewentualnego dochodzenia roszczeń powstałych w związku z zawarciem lub 
wykonywaniem niniejszej umowy. 

Podstawą przetwarzania ujawnionych Biuru danych osobowych jest: 

- w odniesieniu do danych osobowych stron umowy będących osobami fizycznymi – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – 
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia, wykonywania i rozliczenia zawartej przez Biuro 
umowy; 

- w odniesieniu do danych osobowych reprezentantów, pełnomocników, osób, na rzecz których strona umowy 
we własnym imieniu zawarła przedmiotową umowę, osób wskazanych przez stronę umowy do kontaktów i/lub 
koordynacji zawarcia lub wykonywania przedmiotowej umowy, a także osób, przy pomocy których strona 
zobowiązania określone niniejszą umową wykonuje – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zawarcie przedmiotowej umowy 
i jej należyte wykonywanie wraz z jej rozliczeniem stanowi prawnie uzasadniony interes Biura i strony, z którą 
Biuro zawarło niniejsza umowę; 

- w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych po wykonaniu i rozliczeniu niniejszej umowy – art. 6 ust. 1 
lit f RODO – dla prawnie uzasadnionych interesów Biura w postaci ochrony lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń wynikłych z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy. 

Dane osobowe Biuro przetwarzać będzie do zakończenia realizacji i rozliczenia przedmiotowej umowy zawartej z 
Biurem oraz w okresie niezbędnym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. Po upływie 
powyższego okresu dalsze przetwarzanie danych ograniczone zostanie wyłącznie do celów archiwalnych i tylko o 
ile obowiązek ich archiwizacji wynikać będzie z przepisów obowiązującego prawa. 

Przesłane dane osobowe możemy przekazać: 

- podmiotom przetwarzającym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego - dostawcom usług IT takich jak 
hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, a także partnerom Administratora uczestniczącym w 
organizacji wydarzeń towarzyszących, związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy, w których będą 
Państwo uczestniczyć; 

- pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach 
przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.  

 

Przysługuje Państwu prawo  

 dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator 
przetwarza dane osobowe oraz informacji o takim przetwarzaniu; 

 sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne; 

 żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już 
niezbędne do celów, w których zostały zebrane); 

 prawo do ograniczenia przetwarzanych danych, w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie 
będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych, chyba że wykaże istnienie ważnych, 
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 
osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
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 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku gdy 
Państwa dane Biuro przetwarza w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu w oparciu o 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Biuro narusza właściwe przepisy o 
ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków wyznaczyło Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, p. Łukasza Gajdeckiego, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Krakowskie Biuro 
Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, oraz przez e-mail: rodo@kbf.krakow.pl. 

 

Zobowiązuje się do przekazania powyższej informacji, osobom reprezentującym, pełnomocnikom, osobom, 
na rzecz których strona umowy we własnym imieniu zawarła przedmiotową umowę, osobom wskazanym 
przez stronę umowy do kontaktów i/lub koordynacji zawarcia lub wykonywania przedmiotowej umowy, a 
także osobom, przy pomocy których strona zobowiązania określone niniejszą umową wykonuje, których dane 
zostały przekazane Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu. 

 

mailto:rodo@kbf.krakow.pl

