REGULAMIN
„Miasto sekretów (Warszawa) - Laboratorium z Michikazu Matsune”
Czy masz jakieś palące sekrety, których chcesz się pozbyć?
Czy może chcesz usłyszeć nigdy nie wyjawione tajemnice innych?
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Organizatorem wydarzenia „Miasto sekretów (Warszawa) - Laboratorium z Michikazu
Matsune” (dalej „Laboratorium”) jest Fundacja Ciało/Umysł z siedzibą w Warszawie.
Laboratorium realizowane jest w ramach projektu PERFORMING EUROPE 2020
dofinansowanego przez: program Unii Europejskiej Kreatywna Europa – apap (Advancing
Performing Arts Project), Miasto st. Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Uczestnikiem Laboratorium może być osoba powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie
powinny przedstawić zgodę opiekuna prawnego na udział w Laboratorium.
Osobą odpowiedzialną za koordynację wydarzenia jest Katarzyna Sztarbała:
k.sztarbala@cialoumysl.pl.
Fundacja Ciało/Umysł zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
§2
ZASADY NABORU:
Formularz aplikacyjny dostępny na stronie: https://cialoumysl.typeform.com/to/Y1VjkD.
Wypełniony formularz należy przesłać do 9 czerwca 2019 r.
Formularz powinien zawierać biogram Kandydata (max. 2000 znaków) oraz list motywacyjny
(max. 2000 znaków) w języku angielskim.
Podstawą zakwalifikowania się do wzięcia udziału w aplikowaniu na Laboratorium jest
poprawne przesłanie formularza aplikacyjnego w formie elektronicznej.
Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 14 czerwca 2019 r. na stronie internetowej
www.cialoumysl.pl.
Wysyłając aplikację Kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Fundację Ciało/Umysł w celu naboru do Laboratorium oraz organizacji wydarzenia.
Uczestnicy mogą ubiegać się o stypendium na zwrot kosztów podróży do i z Warszawy.
Organizator każdorazowo rozpatrzy wnioski o stypendium i skontaktuje się z wybranymi
Uczestnikami.

§3
HARMONOGRAM I MIEJSCE:
1. Termin Laboratorium: 1-7 lipca 2019 w godz. 10:00-16:00. 4 lipca odbędzie się performance
artysty w Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, na który Uczestnicy
Laboratorium są zaproszeni.
2. 7 lipca 2019 r odbędzie się publiczna prezentacja rezultatów Laboratorium.
3. Miejsce Laboratorium: Sala edukacyjna w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
oraz przestrzeń miasta.
§4
ZASADY SELEKCJI ZGŁOSZEŃ:
1. Wyboru prac dokonują przedstawiciele Fundacji Ciało/Umysł na podstawie nadesłanego
formularza elektronicznego.

2. Formularze przesłane po upływie terminu określonego w niniejszym regulaminie nie będą
rozpatrywane.
3. Organizator poinformuje drogą mailową Kandydatów o podjętej decyzji w terminie
określonym w niniejszym Regulaminie. Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie
www Organizatora.
4. Ze względu na specyfikę pracy uczestnicy muszą posługiwać się językiem angielskim na tyle
sprawnie, aby funkcjonować niezależnie i swobodnie komunikować się z prowadzącym oraz z
pozostałymi uczestnikami.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

1.
2.

3.
4.

§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
Uczestnik Laboratorium zobowiązuje się:
a) uczestniczyć w Laboratorium w terminie określonym w §3 Regulaminu w wymiarze min. 4
dni, co potwierdzi własnoręcznym podpisem na liście obecności;
b) uczestniczyć w pokazie otwartym w terminie określonym w Regulaminie;
c) niezwłocznie poinformować Organizatora o nieobecności w danym dniu;
d) do zwrotu kosztów udziału w Laboratorium w przypadku rezygnacji z udziału (po 25 czerwca
2019 r.) lub po opuszczeniu więcej niż 2 dni, w wysokości 300 zł, na podstawie noty
obciążeniowej wystawionej przez Organizatora. Zwrot kosztów udziału nastąpi przelewem na
konto Fundacji: PL 95 1050 1038 1000 0023 2343 5954.
W przypadku rezygnacji z udziału w Laboratorium z przyczyn losowych, po przedłożeniu
dokumentów potwierdzających powód rezygnacji, obowiązek zapłacenia kary umownej
zostanie rozpatrzony indywidualnie na wniosek Uczestnika/Uczestniczki Laboratorium, w
terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji.
Uczestnik wyraża zgodę na dokumentację fotograficzną i video Laboratorium i pokazu oraz
przekazanie jej do archiwum Organizatora i wykorzystywanie jej w celach edukacyjnych,
archiwalnych, promocyjnych.
Uczestnik przekaże Organizatorowi prawo do korzystania i rozporządzania powstałym w
wyniku Laboratorium materiałem w całości i we fragmentach na wszystkich polach
eksploatacyjnych na potrzeby realizacji wydarzenia.
Uczestnik udziela zgody i upoważnia do wykorzystania swojego wizerunku w działaniach
Fundacji.
Fundacja ubezpieczy Uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w określonym w
Regulaminie terminie w ramach ubezpieczenia OC i zbiorowego ubezpieczenia NNW Fundacji.
§6
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ciało/Umysł z siedzibą przy ul. Tapetowej
5, 03-083 Warszawa, NIP 524-262-58-70.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych jest
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 (dalej: „RODO”), a
także pozostałe obowiązujące przepisy prawa.
Kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych dostępny będzie za
pośrednictwem adresu: a.szaniawska@cialoumysl.pl.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz biorąc udział w Laboratorium i publicznym pokazie
pracy Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
podanych w formularzu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celach informacyjnych,
związanych z organizacją wydarzenia. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych
osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, iż zostałam/-em

należycie pouczona/ny o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do
gromadzonych danych, prawa dostępu do ich treści, możliwości ich uzupełniania i
poprawiania, żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne,
nieaktualne lub nieprawdziwe oraz do wycofania uprzednio wyrażonej zgody.
5. Uczestnik Laboratorium upoważnia, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty, Fundację
Ciało/Umysł do używania w celach niekomercyjnych, swojego wizerunku, głosu, słów do
nagrań telewizyjnych, radiowych, tylko dla celów promocji i propagowania celów i działalności
Fundacji Ciało/Umysł.

