
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 
 

FOTOGRAFICZNO-KURATORSKICH „PARALLEL MASTERCLASS” 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach fotograficzno-kuratorskich „PARALLEL 
MASTERCLASS” prowadzonych przez Federico Clavarino oraz Annę-Kaisę Rastenberger. 
 

2. Projekt organizowany jest przez Fundację Edukacji Wizualnej. Biuro Projektu znajduje się przy ul. 
Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, pokój nr 14. Adres mailowy projektu to warsztaty@fotofestiwal.com 
 

3. Warsztaty realizowane będą w dniach: 17-21 października 2018 roku w Łodzi.   
 

4. W warsztacie może wziąć udział maksymalnie 10 fotografów i 10 kuratorów z Polski, Europy Centralnej i 
Wschodniej. 

5. Projekt skierowany jest do fotografów i kuratorów zajmujących się dziedziną fotografii. Uczestnicy powinni 
być na wczesnym etapie rozwoju kariery, mieć nie więcej niż 2 indywidualne i/lub 3 grupowe wystawy (jako 
fotografowie lub kuratorzy), wykazywać znaczący potencjał artystyczny/kuratorski, który wpisuje się we 
współczesny dyskurs, nie mogą być rozpoznawalni na międzynarodowej scenie fotografii. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

7. Projekt nie pokrywa kosztów podróży, noclegu ani innych dodatkowych wydatków uczestników. 
 

8. Uczestnicy projektu zostaną wybrani na podstawie procesu rekrutacji, który będzie przebiegać w 
okresie od 3 do 16 września 2018 roku.  

9. Warsztaty organizowane są w ramach projektu PARALLEL – European Photo based Platform, 
współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.  

 

§ 2 Cel i założenia Projektu 

 

1. Warsztaty w ramach PARALLEL - European Photo based Platform są skierowane do kuratorów i 
artystów na początku swojej kariery. Obie grupy będą zaangażowane w dyskusję na temat 
współczesnych działań wystawienniczych i praktyk prezentacji sztuki. Metodyka będzie obejmować 
zarówno pracę zespołową, pracę w parach, jak i mentoring nauczycieli. Uczestnicy zostaną wybrani 
w oparciu o swoje wcześniejsze prace i projekty czy doświadczenie kuratorskie. Zakwalifikowani 
fotografowie będą pracować nad swoim obecnym projektem, który zostanie poddany analizie i 
dekonstrukcji po to, by znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie na jego prezentację i możliwości 
dalszego rozwoju. W tym samym czasie kuratorzy będą zdobywali wiedzę na temat narzędzi 
kuratorskich i metod, które można zastosować w praktyce. Będzie to możliwe dzięki pracy w parach 
(kurator-fotograf) podczas warsztatów. Celem i efektem warsztatów będzie zaprezentowanie 
stworzonej w parach koncepcji wystawy lub innej formy prezentacji sztuki dopasowanej do prac 
fotografa i doświadczenia kuratora.  

2. Warsztaty z fotografami prowadzone są przez Federico Clavarino. Z kuratorami pracować będzie Anna-Kaisa 
Rastenberger. 

 

3. Praca będzie przebiegać zarówno w dwóch osobnych grupach (fotografów i kuratorów), jak i w 
parach (fotograf z kuratorem). 
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§ 3 Zasady organizacyjne 

 

1. Rekrutacja odbywa się od 3 do 16 września 2018 roku.  

2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres warsztaty@fotofestiwal.com. W tytule maila 
prosimy wpisać: 

-  „Zgłoszenie na Parallel Masterclass – fotograf. Imię i nazwisko” – dla osób aplikujących na warsztaty dla 
fotografów, 

- „Zgłoszenie na Parallel Masterclass – kurator. Imię i nazwisko” – dla osób aplikujących na warsztaty dla 
kuratorów. 

3. Za zgłoszenie nie jest pobierana opłata.  

4. Na zgłoszenie powinien się składać 1 plik pdf (max. 20 MB) zawierający: 

- CV dokumentujące dokonania artystyczne lub doświadczenie kuratorskie (nie więcej niż 1 strona A4),  

- portfolio: w przypadku artystów 15-20 zdjęć z jednego najbardziej aktualnego projektu; w przypadku 
kuratorów maks. 20 zdjęć dokumentacji zrealizowanych ostatnio wystaw/projektów kuratorskich,  

- list motywacyjny, uzasadniający chęć udziału w warsztatach: w przypadku artystów wraz z opisem 
ostatniego projektu; w przypadku kuratorów opis doświadczeń i problemów/wyzwań związanych z pracą 
kuratorską (nie więcej niż 600 słów). 

 

Dokumenty powinny być napisane w języku angielskim.  

 

5. Zgłoszenia niekompletne czy przesłane poza obowiązującym terminem naboru nie będą brane pod 
uwagę w procesie rekrutacji.   
 

6. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje osoba prowadząca zajęcia w danej grupie uczestników.  

7. Uczestnik zakwalifikowany na warsztaty zostanie o tym poinformowany indywidualnie przez Organizatora 
drogą mailową. 

 

§ 4 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik zobowiązuję się dostarczyć informacje o tym 
fakcie osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Projektu najpóźniej do 2 tygodni przed 
rozpoczęciem warsztatów (tj. do 3 października 2018 r.) bez ponoszenia z tego faktu konsekwencji. 

 

2. Rezygnacja z uczestnictwa po terminie wskazanym w § 5 ust.1 lub niezgłoszona Organizatorowi nieobecność 
na warsztatach skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty (kary za odstąpienie od Umowy, jaką jest 
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu) w wysokości 200 zł na konto bankowe Organizatora. Środki te 
zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji. 

 

DANE BANKOWE: 

Posiadacz rachunku: FUNDACJA EDUKACJI WIZUALNEJ 

IBAN PL 11 1050 1461 1000 0022 7202 7042 

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.  

Adres banku:  40-086 Katowice ul. Sokolska 34 

SWIFT/BIC: INGBPLPW 

Tytuł przelewu: Kara za odstąpienie od Umowy uczestnictwa w warsztatach Parallel Masterclass 
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§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnik, deklarując udział w warsztatach, ponosi pełną odpowiedzialność za urazy, szkody materialne i 
niematerialne wynikłe w związku z jego uczestnictwem w warsztatach. 

3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody czy też uszczerbek na 
zdrowiu, jakie mogą powstać w związku z uczestnictwem w warsztatach przez Uczestnika, zarówno wobec 
Uczestnika jak i osób trzecich. Odpowiedzialność ta obciąża w całości Uczestnika. 

4. W kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny leży po stronie Organizatora. 

5. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, 
fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zdjęć oraz wykorzystywanie wizerunku 
uczestnika dla celów publikacjach na stronach internetowych, publikacjach pisemnych, materiałach 
promocyjnych Organizatora i współpracujących z nim podmiotów i partnerów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje 
wszystkie osoby zainteresowane oraz umieści informacje na stronie internetowej www.fotofestiwal.com 

7. Informacje o polityce prywatności i zarządzaniu danymi osobowymi (RODO) stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. 

 

8. Dokonanie zgłoszenia na warsztaty jest równoznaczne z potwierdzeniem 
zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu, ich akceptacją i wyrażeniem woli 
ich przestrzegania. 

 

 

http://www.warsztatykultury.pl/


Załącznik nr 1  

do  

REGULAMINU UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 
 

FOTOGRAFICZNO-KURATORSKICH „PARALLEL MASTERCLASS” 

 

 

Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które Uczestnik przekazuje 
Organizatorowi w ramach procesu rekrutacji na warsztaty oraz w ramach innej działalności Fundacji Edukacji 
Wizualnej.  

1. KIM JESTEŚMY?  

Fundacja Edukacji Wizualnej działająca w Polsce przy ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, NIP 9820306234 jest 
zarazem administratorem w/w danych.  

2. JAK SIĘ MOŻNA Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? 

Kontakt mailowy do nas to info@fotofestiwal.com oraz telefonicznie pod nr +48 42 684 20 95 oraz listownie 
pod adresem Fundacja Edukacji Wizualnej u. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź. 

3. TWOJE DANE OSOBOWE – CO TO JEST?  

Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby fizycznej, która może w sposób jednoznaczny zostać 
zidentyfikowana na podstawie tych danych. W szczególności są to imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres 
e-mail. Identyfikacja może nastąpić tylko na podstawie tych danych lub w połączeniu z innymi danymi, które 
znalazły się w inny sposób w posiadaniu administratora danych. 

4. JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE ? 
Zbieramy Twoje dane tylko wtedy, kiedy sam je nam podasz telefonicznie, mailowo lub listownie, zgłaszając się 
do wydarzeń organizowanych przez Fundację Edukacji Wizualnej.  

5. DLACZEGO ZBIERAMY DANE OSOBOWE?  
Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:  

 

a) Wysyłając newslettery wykorzystujemy Twoje imię, nazwisko, adres email 
b) Przy rejestracji na Fotofestiwal wykorzystujemy Twoje imię, nazwisko, adres email, miejsce 

zamieszkania etc. W celu analizowania danych o osobach odwiedzających nasze wydarzenia 
c) Przy rejestracji na warsztaty, fotospacery, przeglądy portfolio wykorzystujemy Twoje imię, 

nazwisko, adres email, telefon, adres zamieszkania.  
d) Przy rejestracji na międzynarodowy konkurs Grand Prix wykorzystujemy Twoje imię, nazwisko, 

adres email, telefon, adres zamieszkania, płeć. Dane te są udostępnane fundacji poprzez 
platformę z którą współpracujemy dzięki której można składać swoje projekty fotograficzne. 
https://www.picter.com/  

6. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH  

Z dniem 25 maja 2018 r. Obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – 
Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO“). 

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Jeśli chodzi o  wszelkiego rodzaju zgłoszenia, dane są wykorzystywane do czasu, kiedy są potrzebne do realizacji 
danego celu. Zgoda na wykorzystywanie danych w przypadku newslettera jest wykorzystywana do odwołania. 
W celu usunięcia swoich danych z naszej bazy danych należy napisać do nas na adres info@fotofestiwal.com lub 
też kliknąć anulację subskrypcji przy newsletterze.  

Jeżeli będziemy chcieli skorzystać z Twoich danych osobowych w innym celu niż realizacja i wysyłka 
zamówienia, najpierw się z tobą skontaktujemy z prośbą o zgodę. 

8. TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, masz prawo 

 żądać dostępu do swoich danych osobowych, 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 żądać korekty swoich danych osobowych,  

 żądać usunięcia swoich danych osobowych,  

 żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

 żądać przenoszenia danych,  

 wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych   

 wycofać swoją zgodę  należy poinformować nas o tym e-mailowo info@fotofestiwal.com  lub listownie 
pod adresem Fundacja Edukacji Wizualnej, ul. Tymienieckiego 3 90-365 Łódź. 

9. JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Fundacja wypełnia swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych poprzez: 

 ich bezpieczne przechowywanie i niszczenie;  

 niegromadzenie i niezatrzymywanie nadmiernej ilości danych;  

 ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym 
dostępem i ujawnieniem oraz poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych w celu ochrony 

danych osobowych.  

10. PLIKI COOKIE 

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, przeglądarka zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookie.  

11. WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH 

Przesyłamy newslettera dotyczącego aktualnych informacji dotyczących działań przez nas prowadzonych. Jeśli 
wyraziłeś życzenie takiej formy komunikacji z nami poprzez subskrypcję takich usług lub podanie nam swoich 
danych.
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