
1. Przegląd Sztuki SURVIVAL jest imprezą publiczną niebiletowaną 
i odbywa się na terenie wyznaczonym przez Organizatora, czyli Funda-
cję Art Transparent (z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy: 50-069, 
przy ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2).

2. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa każdy uczestnik 
imprezy poddany może zostać kontroli osobistej oraz kontroli bagażu 
przez oznakowane Służby Porządkowe.

 
3. Osoby, które nie poddadzą się kontroli osobistej i kontroli bagażu, 

mogą nie zostać wpuszczone na teren Przeglądu.

4. Na teren Przeglądu:
a. Nie wnosimy i nie handlujemy jakimikolwiek narkotykami.
b. Nie akceptujemy handlu oraz wnoszenia i posiadania 

dopalaczy.
c. Zabrania się okazywania jakichkolwiek objawów agresji 

i przemocy!
d. Nie wnosimy i nie handlujemy żadnym alkoholem!

5. Na terenie Wystawy będącej zasadniczą częścią Przeglądu obowią-
zuje zakaz spożywania i podawania alkoholu.

6. Sprzedaż i spożywanie alkoholu odbywa się tylko w miejscach wyzna-
czonych na terenie Przeglądu (Klub Festiwalowy), przez wyznaczo-
nego partnera, który posiadać będzie wszelkie wymagane prawem 
pozwolenia.

7. Nie wnosimy na teren imprez żadnych opakowań szklanych oraz 
przedmiotów mogących być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi 
i zwierząt.

8. Na terenie Przeglądu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia 
(ogniska, butle gazowe) oraz zakaz wnoszenia i przechowywania 
materiałów pirotechnicznych.

9. Na terenie Przeglądu obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, hap- 
peningów, prezentacji, które nie zostały wpisane w program Prze-
glądu przez Organizatora.

10. Na terenie Przeglądu obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich 
działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych bez zgody 
Organizatora. 

11. Impreza będzie rejestrowana (np. foto, wideo, streaming wideo w inter-
necie). Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem nie-
odpłatnie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby 
nagrań i fotografii utrwalonych podczas Przeglądu, które następnie 
mogą zostać wykorzystane i udostępnione w sposób komercyjny lub 
niekomercyjny, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych 
(cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych), 
przez Organizatora. 

12. Zabrania się nagrywania (utrwalania w postaci rejestracji audio lub 
wideo lub audio-wideo) oraz utrwalania techniką fotografii cyfrowej 
lub analogowej prac artystycznych lub spotkań, które będą oznako-
wane „zakazem rejestracji” w celach jakiejkolwiek publicznej publi-
kacji (rozpowszechniania) dowolną techniką lub za pośrednictwem 
dowolnego medium w szczególności poprzez sieć internet, tj. np. 
na stronach internetowych www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.twitter.com i innych lub aplikacji internetowych bez pisemnej 
zgody Organizatora Przeglądu.

13. Na terenie Przeglądu obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami 
mechanicznymi, deskorolkami, deskboardami itp.

14. Na terenie Przeglądu obowiązuje zakaz parkowania pojazdów mecha-
nicznych na drogach ewakuacyjnych, drogach przeciwpożarowych 
oraz wszystkich ciągach komunikacyjnych. Niezastosowanie się do 
tych zasad skutkuje odholowaniem pojazdu przez służby Organiza-
tora imprezy. Na terenie Przeglądu obowiązuje zakaz zastawiania 
i blokowania jakimikolwiek przedmiotami dróg ewakuacyjnych, dróg 
przeciwpożarowych i wszelkich ciągów komunikacyjnych.

15. Niszczenie lub kradzież mienia znajdującego się na terenie Przeglądu 
podlega karze na zasadach ogólnych.

16. Na terenie Przeglądu obowiązuje całkowity zakaz używania sterowa-
nych modeli latających oraz dronów.

17. Złamanie zasad Regulaminu skutkuje wezwaniem do natychmiasto-
wego opuszczenia terenu Przeglądu.

18. Niektóre z prezentowanych na Przeglądzie dzieł mogą w odczuciu 
odbiorcy budzić negatywne emocje takie jak oburzenie, poczucie 
psychicznego i fizycznego dyskomfortu czy niepokoju. Dotyczy to 
w szczególności treści pośrednio bądź bezpośrednio dotykających 
kwestii obyczajowych czy religijnych. Taka jest natura współczesnej 
sztuki, a swoboda artystycznej ekspresji jest wartością chronioną 
prawem i bardzo nam bliską. Jeśli nie życzą sobie Państwo kon-
taktu z takimi treściami, prosimy, by zrezygnowali Państwo z udziału 
w 17. Przeglądzie Sztuki SURVIVAL.

19. Osoby przebywające na terenie Przeglądu, w szczególności na tere-
nie Wystawy, wraz z małoletnimi dziećmi mają obowiązek szczegól-
nego i stałego nadzoru nad nimi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
swoim podopiecznym i innym uczestnikom Przeglądu oraz przestrze-
gania postanowień Regulaminu. Osoby te, z uwagi na treść punktu 
18. Regulaminu, samodzielnie podejmują decyzję, w jakim zakresie 
małoletnie dzieci uczestniczą w Przeglądzie. 

20. Organizator informuje, że podczas Przeglądu nie będą gromadzone 
ani utrwalane jakiekolwiek dane osobowe uczestników Przeglądu 
i żadna z osób obsługujących Przegląd (przedstawiciele Organiza-
tora, wolontariusze) nie są do tego uprawnieni. 

21. Osoby przebywające na terenie Przeglądu z psami i innymi zwierzę-
tami mają obowiązek szczególnego i stałego nadzoru nad nimi w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom Przeglądu.

Ponadto Fundacja Art Transparent zwraca się z prośbą o zachowanie 
czystości na terenie Przeglądu i poza nim.

Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości za pomocą informa-
cji na tablicach ogłoszeń na terenie Przeglądu oraz na oficjalnych ogól-
nodostępnych stronach internetowych i portalach społecznościowych 
Fundacji i Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

Przebywanie na terenie Przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją tego 
Regulaminu.

REGULAMIN 17. PRZEGLĄDU SZTUKI 
SURVIVAL
Wrocław, 20 czerwca 2019 r.

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/


Zależy nam na poznaniu opinii naszej publiczności i stworzeniu pola dia-
logu między artystami a odbiorcami ich prac. Mamy nadzieję, że Nagroda 
Publiczności OKRE DEVELOPMENT pozwoli zarówno nam, jak i arty-
stom lepiej zrozumieć przestrzenie, w których organizowany jest Przegląd 
oraz sprawdzić, jaki jest odbiór prezentowanych w nich prac. Konkurs 
odbędzie się podczas 17. edycji SURVIVALU, która odbędzie się w byłym 
Szpitalu Kolejowym przy al. Wiśniowej we Wrocławiu. Fundatorem 
nagrody jest OKRE DEVELOPMENT.

W czasie Przeglądu – od 28.06 do 2.07.2019 – będzie można głosować 
na najciekawszą, według Publiczności, pracę artystyczną. Wystarczy 
zwiedzić wystawę, a następnie wypełnić formularz konkursowy dostępny 
w Punkcie Informacyjnym Przeglądu. Głosy będą zbierane przy wyjściu 
z wystawy. Nagroda Publiczności zostanie wręczona autorowi pracy, która 
uzyska największą liczbę głosów.
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizowany konkurs ma na celu wyłonienie pracy artystycznej, 
która zdobędzie Nagrodę Publiczności OKRE DEVELOPMENT na 
17. Przeglądzie Sztuki SURVIVAL (dalej jako „Przegląd”).

2. Organizatorem konkursu na Nagrodę Publiczności 17. edycji Prze-
glądu Sztuki SURVIVAL (dalej jako „Konkurs”) jest Fundacja Art 
Transparent z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 
1/2, reprezentowana przez Michała Bieńka – Prezesa Fundacji.

3. Fundatorem Nagrody Publiczności 17. edycji Przeglądu Sztuki SURVI-
VAL (dalej jako „Nagroda”) jest OKRE DEVELOPMENT.

4. Konkurs trwa od 28 czerwca 2019 r. od godziny 19:00 do 2 lipca 
2019 r. do godziny 17:00 (dalej jako: „Okres Konkursu”).

5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa 
i obowiązki jego Uczestników.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2004 r., nr 4, poz. 27 ze zm.).

 

§2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 
1. Z zastrzeżeniem §2 pkt. 2 Regulaminu, uczestnikiem Konkursu (dalej: 

„Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, artyści prezentujący prace 
podczas Przeglądu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani 
Fundatora Nagrody. W Konkursie nie mogą również brać udziału 
członkowie rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonko-
wie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. W Konkursie biorą udział tylko i wyłącznie prace prezentowane pod-
czas Przeglądu. Podstawą przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie 
pisemnej zgody na udział w Konkursie.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez 
Uczestnika Regulaminu w całości, a ponadto przez przystąpienie do 
Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych 
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 
które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny.

§3 GŁOSOWANIE
 
1. Głosowanie na najlepszą pracę odbywa się poprzez wskazanie nazwi-

ska autora (lub co najmniej jednego autora, w przypadku prac zbio-
rowych) lub numeru pracy biorącej udział w Konkursie na Karcie do 
Głosowania dostępnej w Punkcie Informacyjnym Przeglądu.

2. Po wypełnieniu Karty należy wrzucić ją do zaplombowanej przez Orga-
nizatora urny znajdującej się w Punkcie Informacyjnym Przeglądu.

3. W Konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie Karty zawierające 
prawidłową i czytelną treść, oddane do urny w Okresie Konkursu, 
określonym w §1 pkt 4.

 

§4 ZASADY KONKURSU
 
1. Osoba głosująca może wybrać 1 pracę, na którą chce oddać głos.
2. Ustalenie zwycięzcy Konkursu będzie polegało na policzeniu punktów 

z oddanych poprawnie wypełnionych kuponów, które przeprowadzi 
komisja konkursowa, powołana przez Organizatora.

3. Zwycięzcą Konkursu zostanie artysta bądź grupa artystyczna, której 
praca zdobędzie największą liczbę głosów.

4. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez więcej niż 
1 pracę, Nagroda zostanie równo podzielona pomiędzy autorów tych 
prac.

5. Wyniki Konkursu Nagroda Publiczności OKRE zostaną ogłoszone 
w ostatnim dniu Przeglądu, 2 lipca 2019 r. o godz. 20.00 w Sali Debat 
oraz na stronie internetowej Organizatora (www.survival.art.pl), a także 
w mediach społecznościowych Organizatora. 

 

§5 NAGRODA
 
1. Nagroda Publiczności ma charakter finansowy i wynosi 3000 zł brutto 

(słownie: trzy tysiące złotych brutto).
2. W przypadku gdy zwycięzcą Konkursu zostanie praca autorstwa kilku 

osób, nagroda zostanie równo podzielona pomiędzy współautorów 
pracy.   

3. Nagroda będzie wypłacana na podstawie umowy pomiędzy zwy-
cięzcą a Organizatorem, w terminie 30 dni od dnia ustalenia wyni-
ków Konkursu i złożenia przez nagrodzonych informacji niezbędnych 
dla dokonania rozliczeń podatkowych.

4. Zryczałtowany 10% podatek dochodowy od nagrody przekraczającej 
2000 zł zostanie obliczony i potrącony z wartości przyznanej nagrody 
przez Organizatora, chyba że właściwe przepisy prawa podatkowego 
lub umowy międzynarodowe będą przewidywały inne zasady opo-
datkowania nagrody. 

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Punkcie Informacyjnym Prze-

glądu oraz na witrynie internetowej: www.survival.art.pl.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfi-

kacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem że zmiany takie nie 
naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.

Regulamin obowiązuje od 12.06.2019 r.

REGULAMIN NAGRODY PUBLICZNOŚCI
OKRE DEVELOPMENT
podczas 17. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL


