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REGULAMIN NABORU DZIAŁAŃ  

NA IMPRESSKĘ NA 20. C/U 

 

§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Impresska na 20. C/U, zwana dalej Wydarzeniem, odbędzie się w dniach 16-17.10.2021 r. w 

Warszawie, jako wydarzenie wchodzące w skład 20. Festiwalu Ciało/Umysł (20. Ciało/Umysł 

– Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tańca i Performansu), zwanego dalej Festiwalem. 

Organizatorem jest Fundacja Ciało/Umysł, zwana dalej Fundacją. Projekt jest 

współfinansowany przez m.st. Warszawa oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  

2. Na Wydarzenie składają się Działania wyłonione w niniejszym naborze i ewentualnie 

dodatkowo zaproszone przez Kuratorkę. Przez Działania rozumie się wszelkie akcje i dzieła 

prezentowane publiczności lub z jej udziałem.  

3. Działania mogą zgłaszać osoby fizyczne dysponujące pełną zdolnością do czynności 

prawnych, grupy osób fizycznych reprezentowane przez upoważnionego/ną 

przedstawiciela/lkę i wszystkie inne podmioty, niezależnie od miejsca zamieszkania albo 

siedziby, posiadające prawa autorskie lub licencje do utworów prezentowanych w ramach 

zgłaszanych Działań w zakresie określonym w §8 niniejszego Regulaminu. Każda osoba, 

grupa i inny podmiot może zgłosić maksymalnie 3 Działania, każde na odrębnym formularzu 

naborowym. 

4. Zgłaszane Działania mogą mieć status już istniejących (wcześniej prezentowanych 

publicznie) lub charakter premierowy. Wszystkie Działania muszą spełniać założenia 

sformułowane w ogłoszeniu naborowym, tj. mieć związek z historią Festiwalu, jego 

oddziaływaniem, wywołanymi przezeń doświadczeniami, refleksjami, przeżyciami. 

5. Zgłaszanie Działania muszą być proste w montażu i demontażu, możliwe do realizacji w 

podstawowych warunkach technicznych, przedstawionych w §3.  

6. Czas trwania spektakli, performansów, referatów, mikrowarsztatów, filmów nie może 

przekraczać 30 minut. Czas trwania innych form może przekraczać ten limit. 

 

§2 

TERMINARZ I MIEJSCE REALIZACJI WYDARZENIA 

1. Miejsce: Komuna//Warszawa, ul. Emilii Plater 31. 
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2. Terminarz: 

a) ogłoszenie naboru: 4.03.2021,  

b) termin składania zgłoszeń: do 31.03.2021,  

c) termin rozesłania informacji o kwalifikacji lub niezakwalifikowaniu: do 29.04.2021, 

d) termin podpisania umowy dla zakwalifikowanych osób/grup/podmiotów: 15.05.2021 

e) próby i przygotowanie Działań na miejscu: 11-15.10.2021 (szczegółowy  

 harmonogram będzie uzgadniany indywidualnie),  

f) realizacja Działań 16-17.10.2021. 

 

§3 

WARUNKI TECHNICZNE 

1. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Emilii Plater 31 w Warszawie. Do dyspozycji są:  

* duża scena z widownią na 120 osób (maksymalne obłożenie poza reżimem sanitarnym), 

wyposażona w standardowy, profesjonalny sprzęt audiowizualny oraz teatralne 

oświetlenie,  

* dwie sale: sala 50 m
2
 i sala 70 m

2
, które można dostosować do działań artystycznych i 

prób,  

* duże patio/boisko oraz hall.  

Zapewniamy pełne wsparcie i konsultacje zespołów technicznych.   

2. Działania mogą odbywać się zarówno we wnętrzu Komuny//Warszawa, jak i w okolicznych 

plenerach, z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego i in. przepisów dotyczących 

zachowania w miejscach publicznych. 

 

§4 

TRYB NABORU ZGŁOSZEŃ 

1. Nabór odbywa się od 4.03.2021 od godz. 9.00 do 31.03.2021 do godz. 23.59.  

2. Zgłoszenia Działań są dokonywane poprzez wypełnienie i wysłanie internetowego formularza 

w terminie określonym w ogłoszeniu naborowym (dalej: Zgłoszenie). 

3. O wynikach naboru osoby zgłaszające Działania zostaną poinformowane mailowo. 

4. Członkowie i członkinie Komisji Selekcyjnej mogą kontaktować się ze zgłaszającymi w celu 

wyjaśniania ewentualnych wątpliwości. 

 

§5 
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TRYB OCENY ZGŁOSZEŃ 

1. Zgłoszenia przesłane po upływie terminu składania zgłoszeń, zgłoszenia niekompletne, 

zgłoszenia przesłane w inny sposób niż wskazany w ogłoszeniu naborowym – nie będą 

rozpatrywane.  

2. Oceny i selekcji zgłaszanych Działań dokonuje Komisja Selekcyjna. Członków/kinie Komisji 

wybrano, kierując się różnorodnością ich indywidualnej wiedzy i komplementarnością 

doświadczeń Komisji jako całości. 

3. Na podstawie rekomendacji Komisji ostatecznego wyboru Działań dokonuje Kurator/ka. 

4. Kuratorka ma prawo zaprosić do prezentacji Działania spoza nadesłanych zgłoszeń. 

5. Od decyzji kwalifikacyjnej nie przysługuje odwołanie.  

6. Zakwalifikowanie Działań do realizacji podczas Wydarzenia wymaga podpisania z Fundacją 

umowy określającej zasady prezentacji Działań podczas Wydarzenia z uwzględnieniem 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

§6 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ 

1. Spełnianie przez Działania założeń Wydarzenia sformułowanych w ogłoszeniu naborowym. 

2. Realistyczny stosunek propozycji wyrażonych w Zgłoszeniu do możliwości organizacyjnych 

(czas, przestrzeń, finanse) Fundacji. 

 

§7 

WYNAGRODZENIE I KOSZTY PRODUKCYJNE 

1. Wynagrodzenie za Działania wybrane do realizacji i prezentacji będzie uzgadniane na 

podstawie propozycji wyrażonych w Zgłoszeniu. Propozycje te muszą uwzględniać 

następujący cennik w zależności od formy Działania, jego czasu trwania i liczby 

zaangażowanych osób. 

DZIAŁANIE KWOTA  

Spektakl/performans do 30’ 800-3000 zł brutto  

Referat do 30’ 300-600 zł brutto 

Mikrowarsztaty do 30’ 300-600 zł brutto 

Film do 30’ 300-600 zł brutto 

Prezentacja fotografii  300-600 zł brutto 
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Inna forma 300-3000 zł brutto w zależności od czasu 

trwania, liczby osób, obiektów 

 

2. Łączny maksymalny budżet przeznaczony na wynagrodzenia wynosi 20 000 zł. 

3. Fundacja pokrywa koszty produkcyjne Działań premierowych do wysokości uzgadnianej 

indywidualnie w zależności od stopnia złożoności poszczególnych Działań i możliwości 

Fundacji. Maksymalne wsparcie produkcyjne jednego Działania premierowego wynosi 1 000 

zł brutto. 

4. Wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych w ramach 

publicznej prezentacji Działań jest zawarte w wynagrodzeniu określonym w ust. 1 powyżej. 

Fundacja będzie dodatkowo dokonywać rozliczenia wynagrodzeń tantiemowych wyłącznie za 

pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ZAIKS na mocy 

zawartych umów. Wszelkie indywidualne rozliczenia z autorami, artystami wykonawcami są 

dokonywane przez zgłaszającego. 

 

§8 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Dokonując Zgłoszenia na podstawie niniejszego Regulaminu, zgłaszający jednocześnie 

oświadcza, że posiada albo najpóźniej w chwili ustalenia utworu (w przypadku produkcji 

premierowych) uzyska pełnię praw autorskich i praw pokrewnych do zgłoszonych Działań 

lub umowę bądź umowy licencyjne lub zgody indywidualne producenta, autorów oraz 

artystów wykonawców w zakresie opisanym w ust. 3 i 4 poniżej.   

2. Dokonując Zgłoszenia zgłaszający oświadcza i gwarantuje, że zgłoszone Działania będą 

wynikiem artystycznej działalności biorących w nim udziału osób i nie będą naruszać praw 

autorskich, praw pokrewnych, zależnych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

3. Zgłaszający, którego Działania zostały zakwalifikowane do Wydarzenia udzieli Fundacji, na 

mocy podpisanej przez zgłaszającego i Fundację umowy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji 

na czas trwania Wydarzenia, do korzystania z Działań na następujących polach eksploatacji: 

1) publicznego wystawienia lub prezentacji,  

2) a w przypadku, gdy Wydarzenie na skutek obowiązujących ograniczeń 

wynikających z trwającego stanu epidemii zostanie przeprowadzone w trybie 

online również w zakresie publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, 
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odtworzenia, publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w sieci Internet.   

4. Zgłaszający, którego Działania zostały zakwalifikowane do Wydarzenia, na mocy 

podpisanej przez zgłaszającego i Fundację umowy, wyrazi zgodę na utrwalenie przez 

Fundację lub osobę przez nią wskazaną wystawienia lub prezentacji Działań w formie 

zdjęć lub audio lub wideo lub audiowideo (niezależnie od systemu lub formatu 

zapisu), jak również wyrazi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich – zarówno w 

części jak i w całości, zarówno w formie pierwotnej jak i dowolnie przekształconej – 

w celu przedstawienia oraz promocji działalności Fundacji, a także celach 

archiwalnych i edukacyjnych, na polach eksploatacji obejmujących: utrwalanie, 

publikację, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć dostęp do zapisu, wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej, w 

tym do Internetu, wykorzystanie w przekazach tekstowych oraz audiowizualnych, 

wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie lub publiczne odtwarzanie. 

Dokumentacja Działań może zostać udostępniona autorkom i autorom na ich potrzeby 

archiwalne i promocyjne. 

5. Zgłaszający Działania ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez 

osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Fundację, do których 

prawa nabyła zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zawartej ze zgłaszającym 

umowy.  

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W razie zdarzeń losowych, z przyczyn od Fundacji niezależnych, w tym w szczególności 

związanych z sytuacją pandemiczną, Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonania zmian 

programowych, przeniesienia Wydarzenia w całości lub w części do Internetu, a także 

przeniesienia Wydarzenia w całości lub w części na inny termin lub do innego miejsca albo w 

przypadku braku możliwości zmiany terminu lub miejsca do odwołania go. 

2. W uzasadnionych okolicznościach Fundacja ma prawo do niezbędnych zmian niniejszego 

Regulaminu, przy czym za uzasadnione okoliczności uznaje się zdarzenia określone w ust. 1, 

jak również okoliczności służące zapewnieniu najwyższego poziomu artystycznego 

Wydarzeniu, które mogą wpłynąć na przedłużenie terminu naboru oraz adekwatne zmiany 

terminu rozpatrywania Zgłoszeń i podpisania umów.  
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3. Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

4. Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego naboru. Treść zgody dostępna jest 

tutaj: https://cialoumysl.pl/rodo/  . 

https://cialoumysl.pl/rodo/

