
 

  

Regulamin naboru na studenckie projekty działań artystycznych 
w ramach „Open Eyes Art Festival 2022” i „Sztuka na UEK” 

Open Art – open call  

 

1. Założenia 

Open Eyes Art Festival to wydarzenie organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych  
w Krakowie w dniach 15 października – 23 listopada 2022. 

Open Eyes Art Festival jest przestrzenią prezentacji wszelkich form i dziedzin sztuki: 
malarstwa, rzeźby, filmu, fotografii, grafiki, designu, intermediów, konserwacji, 
performance’u i innych.   

W naborze mogą brać udział studenci ASP w Krakowie, którzy w chwili składania 
wniosków mają status studenta. 

 

Wymogiem wzięcia udziału w naborze jest zgłoszenie projektów zespołowych, których 
autorzy pochodzić będą z co najmniej dwóch wydziałów ASP lub realizowane przez 
studentów ASP we współpracy z innymi uczelniami. 

Zgłaszany projekt musi mieć wyznaczoną osobę – koordynatora projektu. 

Nagrodzone projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości do 10  tys. zł. Łączna pula 
nagród wynosi 200 tys. Nagrody są finansowane przez ASP w Krakowie i Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie. 

Zgłoszenie w naborze jest jednoznaczne ze zobowiązaniem do wykonania projektu 
w ramach otrzymanej kwoty i zaprezentowaniem go w ramach wydarzenia, które 
będzie częścią Open Eyes Art Festival (15 października – 23 listopada 2022). 

Zakwalifikowane projekty będą realizowane w przestrzeniach: 

• Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Rakowicka 27 

• Budynek przy ul. Piłsudskiego 4 

W sprawach merytorycznych Konkursu Organizatora reprezentuje: 
Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Robert Sowa 
rsowa@asp.krakow.pl 

 
W sprawach organizacyjnych Festiwalu Open Eyes Art Festival Organizatora 
reprezentuje: kierownik Działu Promocji i Organizacji Wydarzeń p. Marek Karpiński 
mkarpinski@asp.krakow.pl 
 

mailto:rsowa@asp.krakow.pl
mailto:mkarpinski@asp.krakow.pl


 

 

 

2. Cel naboru 

Celem naboru jest stworzenie przestrzeni dla inicjatyw studenckich i artystycznej 
współpracy, tworzenie w duchu wolności artystycznej i wymiany poglądów. Nabór jest 
wolny od narzuconej tematyki. OPEN EYES ART FESTIWAL to otwartość dla kreacji 
i aktywności twórczej. 

 

3. Warunki uczestnictwa 

Do naboru mogą być zgłaszane studenckie projekty zespołowe, międzywydziałowe lub 
międzyuczelniane: działania artystyczne, projektowe i konserwatorskie,  wydarzenia 
naukowe i interdyscyplinarne (projekty wystawiennicze, akcje artystyczne, warsztaty, 
prezentacje, performance, sympozja i inne). 

Projekt powinien zostać zgłoszony za pośrednictwem formularza pn.: „Zgłoszenie” 
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naboru. 

Do zgłoszenia można dołączyć projekty lub wizualizacje. 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 27 czerwca 2022 włącznie na adres mailowy: 
openart@asp.krakow.pl 

 

4. Procedura naboru 

Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty wyłonione przez Jury w składzie: 

– dr hab. Robert Sowa, prorektor ds. studenckich i kształcenia 

– przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

– Marek Karpiński, kierownik Działu Promocji i Organizacji Wydarzeń ASP 

– Kuratorki Open Artu 

– studenci ASP, reprezentujący kierunki, wskazani przez samorząd (7 osób) 

 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów nastąpi do 13 lipca 2022 r. 

Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych projektów i wysokości przyznanego 
dofinansowania, Autorzy potwierdzą Organizatorowi chęć realizacji projektu. Szczegóły 
harmonogramu prac realizacyjnych projektów zostaną uzgodnione z Organizatorem. 

Dofinansowanie nagrodzonych projektów odbywa się w formie nagrody. 



 

ASP w Krakowie zawrze umowę z koordynatorem każdego projektu, który zostanie 
zakwalifikowany. 

5. Prawa autorskie i majątkowe 

Autorzy odstępują od pobierania wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie za 
prezentowanie ich prac na wystawie, publikowanie w materiałach reklamowych, 
promocyjnych, dotyczących wystawy rozsyłanych pocztą elektroniczną oraz 
prezentowanych w mediach społecznościowych. 

Autorzy wystawianych prac zachowują pełnię osobistych praw autorskich. 

W związku z udziałem w naborze, Uczestnicy udzielają Akademii na okres jednego roku 
nieodpłatnej licencji wyłącznej do nadesłanego projektu i jego części składowych na 
określonych polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – użyczenie 
lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 
– publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie wybranym przez Organizatora. 

Uczestnicy zgadzają się na: posługiwanie się przez Organizatora imieniem i nazwiskiem 
Autorów w celach informacyjnych bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, za korzystanie ze 
zdjęć i nagrań przedstawiających projekt i jego składowe, w tym w szczególności 
wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz innego 
publicznego udostępniania zdjęć w celach promocyjnych Organizatora naboru oraz 
festiwalu Open Eyes Art Festival. 

 

6. Ochrona danych osobowych uczestników konkursu (RODO) 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i zarządzeniami Rektora ASP 
w Krakowie 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Zgłoszenie do „Open Eyes Art Festival 2022” 

 

1 tytuł projektu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 koncepcja projektu – max. 2000 znaków 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 opis wykonania - realizacji – max. 2000 znaków 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 lista autorów projektu (imię nazwisko, Wydział) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 ramowy kosztorys 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6 harmonogram działań 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7 imię i nazwisko koordynatora projektu + kontakt (mail + telefon) 

……………………………………………………………………………………. 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu naboru. 

 

 


