
REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH KRAKOW PHOTO FRINGE 2021 
 
I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Krakow Photo Fringe 2021 (zwanego dalej „ Krakow Photo Fringe ”) jest 
Fundacja Sztuk Wizualnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9, (kod pocztowy 
30–710 Kraków), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 
0000068882, posiadająca REGON: 356375744, NIP: 6792737586 (zwana dalej „ 
Organizatorem ”). 
 
2.  Krakow Photo Fringe odbywa się równolegle z Festiwalem Miesiąc Fotografii w Krakowie, 
który został stworzony i jest zarządzany przez Organizatora. Krakow Photo Fringe 
przedsięwzięciem, które skupia wydarzenia organizowane zarówno przez takie podmioty jak 
m.in. galerie, domy kultury, biblioteki, klubokowiarnie, inne przestrzenie wystawiennicze, jak i 
przez samych artystów (zwanych dalej „ Partnerami ”). Niniejszy regulamin ( zwany dalej „ 
Regulaminem ”) określa warunki uczestnictwa w Krakow Photo Fringe oraz zasady 
współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerami. 
 
3. Krakow Photo Fringe będzie się odbywał od 27 maja do 6 czerwca 2021. Organizator 
może jednostronnie zmienić termin Krakow Photo Fringe w związku z rozwojem 
pandemii koronawirusa lub w związku z innymi okolicznościami za które Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności. 
 
4. Regulamin dostępny jest do wglądu na oficjalnej stronie Organizatora oraz na oficjalnym 
fanpage’u na Facebooku. 
 
5. Adresem mailowym do kontaktu w sprawach związanych z Krakow Photo Fringe jest 
następujący adres: info@krakowfringe.com. Każdy ma prawo zwrócić się do Organizatora o 
wyjaśnienie treści zawartych w Regulaminie. 
 
6. Niniejszy Konkurs jest konkursem otwartym. Krakow Photo Fringe jest organizowany na 
terenie Małopolski. 
 
II. Warunki uczestnictwa w Krakow Photo Fringe 
1. Partnerami Krakow Photo Fringe mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne 
prowadzące działalność wystawienniczą związaną ze sztukami wizualnymi, które w terminie 
do 4 kwietnia 2021 roku prześlą online wypełniony formularz, dostępny na stronie 
photomonth.com.pl. Warunkiem dokonania zgłoszenia ( wysłanie formularza online) jest 
akceptacja Regulaminu, również w formie online.  
 
2. Zgłoszenie dotyczyć będzie zorganizowania wydarzenia / wystawy opisanego w 
formularzu zgłoszeniowym. Wydarzenie / wystawa może być również wspólnie 
organizowane przez dwóch lub więcej Partnerów.  
 
III. Warunki współpracy pomiędzy Partnerem, a Organizatorem 
1. Partner zobowiązuje się do zorganizowania wystawy / wydarzenia  związanego ze 
sztukami wizualnymi, ujętego i szczegółowo opisanego w zgłoszeniu, które rozpocznie się w 
dniach 27 maja - 6 czerwca 2021. Ww. termin może ulec zmianie tj. np. jego przedłużeniu w 
wypadku, gdy Partner oraz Organizator wspólnie to ustalą. 



 
2. W związku z powyższym Partner oświadcza, że jest uprawniony do organizacji wystawy / 
wydarzenia w miejscu wskazanym w zgłoszeniu. Partner zobowiązuje się do pozyskania we 
własnym zakresie wszelkich niezbędnych zgód dotyczących korzystania z utworów 
prezentowanych podczas wystawy / wydarzenia (np. od autorów prezentowanych prac 
chronionych przez przepisy prawa autorskiego i osób, których wizerunek jest 
rozpowszechniany w w/w utworach). Zgoda taka musi pokrywać się 
z zakresem licencji udzielonej Organizatorowi, której warunki zostaną wskazane w dalszej 
treści Regulaminu.  
 
3. Spośród nadesłanych zgłoszeń  do Konkursu, w terminie do 10 dni od dnia zakończenia 
naboru,  zostaną wyłonieni Partnerzy 9 edycji Krakow Photo Fringe.  Organizator zastrzega 
sobie prawo wyłonienia określonej liczby Partnerów, która zależeć będzie od jakości 
merytorycznej  zgłoszeń oraz wymiaru artystycznego proponowanego wydarzenia. Decyzja 
o zakwalifikowaniu danego uczestnika Konkursu jako Partnera należy wyłącznie do 
Organizatora i jest decyzją od której nie można się odwołać. Decyzja o wyborze zostanie 
przekazana Partnerowi przez Organizatora drogą mailową. Informacja o Partnerach i 
organizowanych przez nich wystawach/ wydarzeniach zostanie również opublikowana na 
stronie internetowej Organizatora oraz na oficjalnym fanpage’u na Facebooku i Instagramie. 
 
4. Spośród wybranych Partnerów Organizator dofinansuje  te projekty, których realizacja 
nastawiona będzie na udział społeczności lokalnej tj. w obrębie Małopolski, a ww. 
działalność lokalna zrzeszać będzie społeczność danego osiedla/ dzielnicy. Kwota ww. 
dofinansowanie nie przekroczy  700,00 złotych brutto (słownie: siedemset złotych). 
Organizator zastrzega, że ww. kwota w zależności od liczby wybranych wystaw/ wydarzeń 
spełniających ww. kryteria, może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w 
wypadku  jej zmniejszenie Partner nie będzie zgłaszał roszczeń o wypłatę kwoty 700,00 
brutto złotych ( słownie: siedemset złotych.) dofinansowania. .Decyzje o  liczbie 
dofinansowanych w ten sposób wydarzeń podejmie Organizator  kierując się wysokością 
posiadanych przez siebie środków na ww. cel oraz jakością merytoryczną oraz wymiarem 
artystycznym nadesłanych zgłoszeń. Ww. dofinansowanie może być wykorzystane przez 
Partnera wyłącznie w celu realizacji wystawy/wydarzenia. Ww. dofinansowanie zostanie 
wypłacone przez Organizatora Partnerowi na podstawie umowy. 
 
4. Partner zobowiązuje się do zapewnienia powierzchni wystawienniczej w związku z 
organizowaną przez siebie wystawą/wydarzeniem tj. w szczególności znalezienia miejsca, 
montażu oraz demontażu wystawy, sfinansowania produkcji oraz wyprodukowania obiektów 
tworzących wystawę/wydarzenie. Organizator może, w ramach możliwości, wesprzeć 
Partnera w ww. działaniach z wyjątkiem pokrycia kosztów produkcji oraz wyprodukowania 
obiektów tworzących wystawę/wydarzenie w przypadku, gdy Partner nie otrzyma 
wskazanego w pkt. 3 powyżej dofinansowanie. 
 
5. W związku z zakwalifikowaniem się uczestnictwa w Krakow Photo Fringe Partnerowi nie 
przysługują żadne roszczenie finansowe wobec Organizatora związane z organizacją oraz 
sfinansowaniem wystawy/wydarzenia. 
 



5. Partner zobowiązany jest do zagwarantowania odpowiednich i wymaganych przez prawo 
warunków sanitarno – higienicznych w związku z rozwojem pandemii koronawirusa, w 
trakcie trwającej wystawy / wydarzenia. 
 
6. W związku ze współpracą z Organizatorem w ramach Krakow Photo Fringe Partnerowi 
będzie przysługiwać tytuł „Partnera Krakow Photo Fringe”. 
 
7. Informacja o wystawie / wydarzeniu umieszczana będzie przez Organizatora na stronie 
internetowej Organizatora, na profilach na portalach społecznościowych przez niego 
zarządzanych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych dotyczących Krakow Photo 
Fringe. Celem uniknięcia wątpliwości Organizator potwierdza, że zobowiązuje się do 
promowania wystawy/ wydarzenie organizowanej przez Partnera. 
 
8. Partner przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, że w/w materiałom promocyjnym 
towarzyszyć będą zapisy i i logotypy wymagane przez mecenasów, sponsorów, partnerów i 
patronów Krakow Photo Fringe oraz Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. Wszelkie 
materiały promocyjne przygotowywane przez Partnera podlegać będą zatwierdzeniu przez 
Organizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania (w formie mailowej) 
Organizatorowi, który może żądać wprowadzenia w nich określonych zmian oraz 
ponownego przesłania do akceptacji. Wyłącznie ostateczna akceptacja przez Organizatora 
uprawnia Partnera do publikowania materiałów promocyjnych przez niego przygotowanych. 
 
8. Wszystkim materiałom promocyjnym towarzyszyć będzie napis: „Krakow Photo Fringe jest 
organizowany przez Fundację Sztuk Wizualnych” oraz logotyp Organizatora i mecenasów, 
sponsorów, partnerów, patronów Krakow Photo Fringe oraz Festiwalu Miesiąc Fotografii w 
Krakowie. 
 
9. Partner zobowiązuje się do tagowania ( oznaczania) wystawy / wydarzenia oznaczeniami 
Organizatora oraz informowania w rozpowszechnianych postach ( dotyczących wystawy / 
wydarzenia) na zarządzanych przez siebie profilach na portalach społecznościowych o 
Organizatorze oraz Krakow Photo Fringe i Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. 
10.Powyższe postanowienia dotyczą wszystkich Partnerów (jeżeli jest ich dwóch lub więcej) 
organizujących daną wystawę / wydarzenie. 
 
IV. Udzielenie licencji przez Partnera do utworów prezentowanych w ramach 
wystawy / wydarzenia 
1. Partner udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń 
terytorialnych, do utworów prezentowanych w ramach wystawy / wydarzenia w celu promocji 
Krakow Photo Fringe, Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie i Organizatora oraz wystawy / 
wydarzenia na następujących polach eksploatacji: 
utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie wszelkimi znanymi obecnie technikami; 
rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie i nieodpłatne 
przekazywanie; 
wprowadzenie do pamięci komputera; dokonywanie obróbki komputerowej oraz 
przetwarzanie 
w sieci i lokalnie; wystawienia, wyświetlania i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
udostępnianie poprzez sieć komputerową lub inną sieć przekazu elektronicznego; publiczne 



odtwarzanie i nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację 
naziemną lub za pośrednictwem satelity, rozpowszechnianie na stronach internetowych 
Organizatora oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora. 
 
2. W/w utwory mogę być na podstawie udzielonej licencji łączone z innymi utworami, z 
logotypami oraz tekstem, w materiałach promocyjnych dotyczących Krakow Photo Fringe i 
Organizatora, a takie połączenie nie będzie rozumiane przez Partnera jako naruszenie 
integralności utworów prezentowanych w ramach wystawy / wydarzenia. 
 
3. Niniejsza licencji upoważnia Organizatora do udzielania sublicencji na rzecz przez 
mecenasów, sponsorów, partnerów i patronów Krakow Photo Fringe oraz Festiwalu Miesiąc 
Fotografii w Krakowie wyłącznie w związku z promocją wystawy / wydarzenia 
organizowanego przez Partnera oraz w związku z promocją Krakow Photo Fringe i Festiwalu 
Miesiąc Fotografii w Krakowie. 
 
4. Ww. licencja zostaje udzielona na czas trwania Krakow Photo Fringe oraz Festiwalu 
Miesiąc Fotografii  w danej edycji, w której bierze udział Partner oraz na czas nieoznaczony 
w związku z celami archiwalnym dotyczącymi Krakow Photo Fringe oraz Festiwalu Miesiąc 
Fotografii  realizowanymi przez  Organizatora, mecenasów, sponsorów, partnerów i 
patronów Krakow Photo Fringe oraz Festiwalu Miesiąc Fotografii.  
 
5. Partner oświadcza, że jest uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do utworów 
prezentowanych w ramach wystawy / wydarzenia w takim zakresie, że możliwe jest przez 
niego udzielenie na rzecz Organizatora w/w licencji z sublicencją do w/w utworów. Partner 
oświadcza również, że rozpowszechnianie w/w utworów w ramach wystawy / wydarzenia 
oraz działań z nimi związanych nie naruszy niczyich praw do wizerunku oraz, że pozyskał w 
tym zakresie wymagane prawem zgody. 
 
6. Partner oświadcza, że wykonywanie przez Organizatora uprawnień przyznanych mu na 
podstawie w/w licencji nie spowoduje naruszenia prawa, dobrych obyczajów, zasad 
współżycia społecznego, praw ani prawnie chronionych dóbr osób trzecich. Jeśli okaże się, 
że korzystanie przez Organizatora z ww. uprawnień narusza jakiekolwiek prawa osób 
trzecich Partner zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń tych 
osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczenia z tego tytułu, a 
także do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z tymi 
roszczeniami. Niezależnie od powyższego Partner zobowiązuje się do udzielenia pomocy 
Organizatorowi w tym do przekazania wszelkich dokumentów i informacji będących w 
posiadaniu Partnera w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi takich roszczeń.  
 
 
5 . Dane osobowe 
1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) 
Fundacja Sztuk Wizualnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9, (kod pocztowy 
30–710 Kraków), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 



0000068882, zwana dalej „Administratorem”, niniejszym informuje o zasadach 
przetwarzania danych osobowych zgłaszającym udział / Partnerów oraz 
o przysługujących zgłaszającym udział / Partnerom prawach. Poniższe zasady stosuje się 
począwszy od 25 maja 2018 roku. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie sposobu i zakresu 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt listowny na adres Fundacja Sztuk Wizualnych z 
siedzibą w Krakowie przy ul.Ślusarskiej 9, (kod pocztowy 30–710 Kraków), na adres 
mailowy info@krakowfringe.com . 
 
2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie naboru zgłoszeń do podjęcia współpracy w 
ramach organizacji i udziału w Krakow Photo Fringe oraz późniejszej współpracy. 
 
3.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda 
(art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania 
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO) 
 
4. Zgłaszającym udział / Partnerom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia współpracy w ramach 
organizacji i udziału w Krakow Photo Fringe oraz późniejszej współpracy w jego realizacji. W 
przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie zgłoszenia oraz podjęcie 
współpracy w ramach Krakow Photo Fringe. 
 
6. Dane udostępnione przez zgłaszających udział / Partnerów nie będą podlegały 
udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z 
mocy prawa. 
 
7. Dane osobowe Partnerów mogą być przekazywane uprawnionym organom w zakresie 
wymaganym przepisami prawa oraz podmiotom świadczącym Administratorowi usługi 
związane z wykonywaniem umowy, m.in. usługi księgowe, dostawy systemów 
informatycznych i IT, usługi prawne, podatkowe, 
audytowe i windykacyjne, usługi archiwizacji dokumentów, usługi kurierskie. 
8. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do naboru zgłoszeń oraz 
współpracy w ramach Krakow Photo Fringe. 
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6. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie dodatkowe informacje o współpracy w ramach Krakow Photo Fringe można 
uzyskać, za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości prywatnej na oficjalnym fanpage’u 
Krakow Photo Fringe. 



 
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Krakow Photo Fringe 
mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia z udziału w Krakow 
Photo Fringe w przypadku postępowania Partnera naruszającego dobre obyczaje, 
narażającego na szwank dobre imię Organizatora jego renomę lub interesy. 
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Zgłoszeniu. 
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Regulamin 
może ulec zmianie, w zakresie nienaruszającym praw uczestniczących w naborze do 
Krakow Photo Fringe, poprzez opublikowanie jego nowej treści na stronie internetowej 
Organizatora oraz na oficjalnym fanpage’u. Regulamin ulega zmianie w terminie 7 dni od 
dnia ogłoszenia przez Organizatora informacji o wprowadzanych zmianach tak, aby w ciągu 
tych 7 dni uczestnicy Konkursu mogli się z nimi zapoznać.  
6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 


