RYNEK SZTUKI MŁODYCH
REGULAMIN
1.

Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin Rynku Sztuki Młodych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w 3. NHFEST
– Nowohuckim Festiwalu Sztuki przez podmioty zamierzające prezentować lub prezentować i sprzedawać dzieła sztuki w terminie odbywania się Festiwalu
1.2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.2.1.		Organizatorze – rozumie się przez to Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, al. Jana
Pawła II 232, 31-913 Kraków, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasto Kraków
pod numerem I/1, NIP: 675-000-65-76, REGON: 001002538.
1.2.2.		Festiwalu – rozumie się przez to 3. NHFEST – Nowohucki Festiwal Sztuki, organizowany
przez Organizatora w Krakowie w dniach 2–4 października 2015 roku.
1.2.3.		Rynku – rozumie się przez to Rynek Sztuki Młodych stanowiący część Festiwalu, podczas
którego Wystawcy prezentują swoją twórczość, mając także możliwość jej dystrybucji, płatnej
lub nieodpłatnej.
1.2.4.		Wystawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, uczestniczącą w Rynku poprzez prezentowanie oferty
dzieł sztuki.
1.3. Rynek będzie odbywał się w formie targów, w dniach 3 i 4 października 2015 r., w godzinach 11:00 –
19:00 w budynku Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków.
1.4. Organizator nie pośredniczy podczas Rynku w zawieraniu umów sprzedaży dzieł sztuki. Organizator
nie jest stroną umów sprzedaży, nie poręcza ani też nie gwarantuje wykonania tych umów.
2.

Warunki udziału

2.1. W Rynku mogą uczestniczyć Wystawcy po spełnieniu łącznie następujących warunków:
2.1.1. przesłanie Karty Zgłoszeniowej do Organizatora,
2.1.2. zatwierdzenie oferty Wystawcy przez Organizatora.
2.2. Zgłoszenie do udziału w Rynku jest dokonywane poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie
Organizatorowi Karty Zgłoszeniowej opisującej ofertę w terminie do 31 sierpnia 2015 roku. Karta
zostanie udostępniona na stronie internetowej Festiwalu. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie
drogą elektroniczną.
2.3. Po upływie terminu określonego w punkcie 2.2. Organizator przystąpi do analizowania Kart Zgłoszeniowych oraz dokonywania zatwierdzenia wybranych zgłoszeń Wystawców. Organizator zastrzega
sobie prawo do wyboru Wystawców na podstawie nadesłanych Kart Zgłoszeniowych według własnych kryteriów, poprzez powołaną na ten cel komisję. O wyborze będzie decydować w szczególności wartość artystyczna, oryginalność i unikatowość przesłanych zgłoszeń.
2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadsyłania zgłoszeń określonego w punkcie
2.2, z podaniem tego faktu do wiadomości na stronie internetowej Festiwalu.
2.5. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana Wystawcom bezpośrednio, drogą mailową,
na adres podany przez Wystawcę.

2.6. Wystawcy zakwalifikowani przez Organizatora do udziału w Rynku zobowiązani ponadto do uzupełnienia dokumentacji poprzez dostarczenie do Organizatora wydrukowanych i własnoręcznie
podpisanych Kart Zgłoszeniowych. Uzupełnienie dokumentacji powinno nastąpić najpóźniej w dniu
rozpoczęcia Rynku, tj. 2 października 2015 r.
2.7. Przesłanie przez Wystawcę do Organizatora wypełnionej Karty Zgłoszeniowej oznacza w szczególności, że:
2.7.1. Wystawca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się postępować
zgodnie z Regulaminem
2.7.2. Wystawca dobrowolnie udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe zamieszczone w Karcie Zgłoszeniowej obejmujące: imię, nazwisko, telefon, adres, adres poczty elektronicznej
oraz adres strony internetowej,
2.7.3. Wystawca dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Wystawcy przez
Organizatora, w celu zorganizowania i przeprowadzenia Rynku Sztuki Młodych w ramach
3. Nowohuckiego Festiwalu Sztuki, organizowanego przez Organizatora w Krakowie w dniach
2-4 października 2015 roku.
2.7.4. Wystawca oświadcza, że wie, iż dane osobowe Wystawcy pochodzą od Wystawcy (Wystawca
jest źródłem danych osobowych).
2.7.5. Wystawca oświadcza, że wie, iż Wystawcy przysługuje prawo do dostępu do treści swoich
danych oraz do ich poprawiania, a także: prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych
w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Wystawcy, oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wymienionych w art.
23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych, gdy Organizator
zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych Wystawcy innemu administratorowi danych.
2.7.6. Wystawca wyrażą zgodę na przekazanie przez Organizatora danych osobowych Wystawcy
innym podmiotom zainteresowanym ofertą Wystawcy.
3.

Warunki udziału w Rynku

3.1. Wystawca przyjęty do udziału w Rynku otrzymuje stoisko ekspozycyjne o powierzchni około 2 m2
(stół, krzesła, stelaż ekspozycyjny – w zależności od rodzaju prezentowanych prac) oraz pakiet
świadczeń promocyjnych, realizowanych w ramach promocji całego Festiwalu.
3.2. W przypadku rezygnacji z udziału w Rynku Wystawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować
o tym fakcie Organizatora telefonicznie lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres
biuro@nhfest.pl
3.3. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, pobytu, ani wszelkich innych kosztów związanych z udziałem Wystawcy w Rynku.
4.

Świadczenia promocyjne

4.1. Wystawca ma możliwość zaprezentowania swojej oferty w Katalogu Wystawców (zwanym dalej
Katalogiem), który zostanie opracowany i udostępniony przez Organizatora w wersji elektronicznej.
4.2. Warunkiem opublikowania oferty Wystawcy w Katalogu jest nadesłanie informacji tekstowych
i fotografii ilustracyjnych poprzez uzupełnienie odpowiednich pól w Karcie Zgłoszeniowej, o której
mowa w punkcie 2.2.

4.3. Wystawca oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do nadsyłanych przez niego tekstów
oraz fotografii, poprzez przesłanie Organizatorowi informacji tekstowych i fotografii ilustracyjnych, o których mowa w punkcie 4.2. Wystawca udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na
ich wykorzystanie w ramach Katalogu Wystawców, o którym mowa w punkcie 4.1., a w przypadku wystąpienia w stosunku do Organizatora przez jakiekolwiek podmioty z jakimikolwiek
roszczeniami z tytułu praw autorskich dotyczących materiału zamieszczonego w Katalogu,
Wystawca zobowiązuje się w całości i skutecznie zwolnić Organizatora z odpowiedzialności
za podważenie i zaspokojenie tych roszczeń, a w przypadku poniesienia przez Organizatora
jakichkolwiek kosztów związanych z tymi roszczeniami, zobowiązuje się zwrócić pełną ich
wysokość, obejmującą także koszty sądowe, administracyjne, skarbowe oraz pomocy prawnej
udzielonej Organizatorowi.
4.4. Wystawca upoważnia Organizatora do skracania, korygowania i redagowania nadesłanych
tekstów, a także do obróbki nadesłanych fotografii.
4.5. Wystawcy przysługuje prawo do rezygnacji z prezentowania swojej oferty w Katalogu, poprzez
zgłoszenie tego faktu w treści Karty Zgłoszeniowej. Rezygnacja nie wpływa na decyzję Organizatora o przyjęciu oferty do prezentacji w ramach Rynku.
4.6. W przypadku promowania Festiwalu i/lub Rynku za pośrednictwem własnych kanałów promocyjnych, Wystawca jest zobowiązany do podania pełnej nazwy Festiwalu, Organizatora oraz
adresu strony internetowej wydarzenia. Na prośbę Wystawcy, Organizator udostępni materiały
prasowe w celach promocyjnych.
4.7. Organizator ma prawo do filmowania i fotografowania stoisk Wystawców. Wystawca wyraża
zgodę na zamieszczanie zdjęć i filmów prezentujących jego wizerunek i stoisko, w związku
z publikacjami i relacjami z Rynku.
5.

Organizacja Rynku i przepisy porządkowe

5.1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Organizatora, w szczególności przepisów budowlanych i przeciwpożarowych.
5.2. Wystawca odpowiada materialnie za uszkodzenia zabudowy i wyposażenia stoiska oraz innego
mienia Organizatora. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia Organizator obciąży
Wystawcę kosztami, a Wystawca będzie zobowiązany je pokryć.
5.3. Po zakończeniu prac montażowych i demontażowych Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego usunięcia wszelkich pozostałości (kartony, folie itd.) zgodnie z przepisami prawa.
5.4. Za właściwe zabezpieczenie eksponatów prezentowanych podczas Rynku jest odpowiedzialny
wyłącznie Wystawca.
5.5. Wystawca oświadcza, że wyposażenie i wszelkie ruchomości wnoszone przez niego na teren
części wystawienniczej nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia pozostałych uczestników
Wydarzenia oraz że ponosi pełną odpowiedzialność za jego dozór podczas imprezy.
5.6. Organizator nie zapewnia ochrony stoisk, eksponatów, oraz mienia należącego do Wystawcy.
Organizator odpowiada za uszkodzenie lub utratę eksponatów oraz mienia Wystawcy tylko
w wypadku winy umyślnej Organizatora. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą również
okresu po zakończeniu Festiwalu, w przypadku, gdy eksponaty i inne przedmioty pozostają
na terenie Organizatora.
5.7. Organizator zobowiązuje się do udostępnienia Wystawcom płatnych miejsc parkingowych
położonych w sąsiedztwie przestrzeni targowej na specjalnych warunkach określonych przez
Organizatora.

5.8. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie powierzchni wystawienniczej obowiązuje zakaz
palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz używania substancji odurzających.
5.9. Organizator ma prawo do zmiany przyznanej Wystawcy lokalizacji stoiska, która wynika z projektu
zabudowy na Rynku.
5.10. Organizator ma ponadto prawo do odmowy zezwolenia na zainstalowanie eksponatów w przypadku
uznania ich za naruszające bezpieczeństwo osób trzecich oraz ogólnie przyjęte normy i zasady
współżycia społecznego.
6.

Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku okoliczności niezależnych od Organizatora, przysługuje mu prawo do odwołania,
skrócenia, odłożenia lub częściowego zamknięcia Rynku lub Festiwalu.
6.2. W przypadkach określonych w punkcie 6.1 Wystawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku
do Organizatora, a w szczególności nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania ani
zadośćuczynienia.
6.3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany zostaną
niezwłocznie podane do wiadomości.
6.4. Organizator ma prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.
6.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania.

