
Regulamin rezydencji artystycznej programu Szklarnia / Sklenik w Goyki 3 Art Inkubatorze z siedzibą w 
Sopocie.  
  
I. Opis programu rezydencyjnego  
  

1) Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie przy ul. Goyki 3, wpisana do rejestru 
samorządowych instytucji kultury w dniu 29 maja 2019 roku pod nr 5, powołana uchwałą Rady 
Miasta Sopotu nr V/77/2019 z dnia 28 marca 2019 roku (dalej jako „Art. Inkubator”), jest nową 
samorządową instytucją kultury w Sopocie. Jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie 
działań mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukację kulturalną i wsparcie 
środowisk twórczych. Art Inkubator zajmuje się budowaniem sieci współpracy środowisk 
krajowych i zagranicznych, organizacją programów pobytów artystów, czyli tzw. rezydencji 
artystycznych oraz programów pracy twórczej. Art Inkubator zajmuje się również badaniami 
poświęconymi kulturze i sztuce a także organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz 
popularyzacją kultury i historii miasta Sopotu. Więcej informacji o Goyki 3 Art Inkubatorze: 
http://goyki3.pl 

 
2) Projekt Szklarnia / Skleník współorganizowany przez Goyki 3 Art Inkubator oraz Meet Factory 

skierowany jest dla artystek i artystów mieszkających w Polsce i Czechach zainteresowanych 
poszerzaniem pola sztuki o inne - bardziej banalne - dziedziny życia. Tytułową Szklarnię 
rozumiemy jako przestrzeń dla eksperymentu i narzędzie, które pozwoli na rozwój koncepcji 
pojęć i projektów wychodzących poza standardy pracy instytucji kultury. Zależy nam na 
stworzeniu przestrzeni dla sztuki niematerialnej i efemerycznej, która prowadzi dialog z 
koncepcją degrowth - postwzrostu. Punktem wyjścia rezydencji są tereny zielone, które 
otaczają obie instytucje. W Sopocie jest to park na Goyki 3, w Pradze ogród Meet Factory.  
 
Proponujemy dwie czternasto tygodniowe rezydencje podzielone pomiędzy praskie 
MeetFactory - osiem tygodni latem 2023  - i sopocki Art Inkubator - sześć tygodni jesienią 
2023. Rezydencje zakończy wydarzenie w formacie perfomance/dyskusji/wystawy - w 
zależności od preferencji uczestniczek i uczestników. 
 

3) Rezydencje odbywające się w ramach programu Szklarnia / Sklenik są skierowane do 

artystów sztuk wizualnych i artystów performatywnych. W Sopocie polegają na 

udostepnieniu artystom możliwości korzystania z wyznaczonych przez Art Inkubator 

pomieszczeń celem realizacji działalności artystycznej oraz wsparcie finansowe 

realizowanego projektu do kwoty 3000 zł brutto dla rezydenta.  

4) Spośród nadesłanych zgłoszeń jury składające się z przedstawicieli obu instytucji, wybierze 
jedną osobę z Polski, która weźmie udział w programie. Czeski rezydent zostanie wybrany w 
osobnym procesie konkursowym. Wybrane dwie osoby odbędą rezydencje najpierw w Meet 
Factory, a następnie w Goyki 3 Art Inkubatorze.  

 
II. Uczestnictwo w otwarty naborze  
 
1. W otwartym naborze na rezydencję artystyczną mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.  

a) Aplikować o uzyskanie rezydencji artystycznej w ramach programu Szklarnia / Sklenik mogą 
twórcy z dziedziny sztuk wizualnych.  

2.  W otwartym naborze na rezydencję artystyczną nie mogą brać udziału:  
a) członkowie jury rozstrzygającego o przyznaniu rezydencji artystycznej 

b) pracownicy oraz współpracownicy Goyki 3 Art Inkubatora.  

http://goyki3.pl/


 

III. Warunki rezydencji  
 
1. Art Inkubator nie pobiera opłaty za rezydencję artystyczną.  
1) Czas trwania rezydencji w Sopocie to 6 tygodni i w tym czasie rezydent/rezydentka zobowiązana 

jest do pobytu i realizowania działalności artystycznej. W szczególnych wypadkach Dyrektor Goyki 

3 Art Inkubator może podjąć decyzję o zmianie długości pobytu.  

2) Osoby, którym przyznano rezydencję artystyczną będą zobowiązane, na podstawie zawartej z nimi 

umowy, do zorganizowania minimum jednego spotkania otwartego dla publiczności, 

nawiązującego do ich twórczości artystycznej lub z wykorzystaniem ich utworów, będących 

efektem tej twórczości; terminy spotkań ustalone będą z pracownikami Art Inkubatora.  

3) Rezydent/rezydentka zobowiązana jest nadto do akceptacji warunków korzystania z pracowni w 

okresie rezydencji artystycznej. 

4) W ramach rezydencji artystycznej Art Inkubator zapewnia rezydentowi/rezydentce:  
a) pracownię w siedzibie Art Inkubatora;  

b) opiekę kuratorską w czasie trwania rezydencji artystycznej;  

c) budowanie kontaktów rezydenta z lokalną sceną artystyczną, organizację spotkań oraz wizyt w 

instytucjach zgodnych z profilem działalności artystycznej rezydenta  

d) zakwaterowanie w Sopocie na okres rezydencji artystycznej, z zastrzeżeniem, że miejsce 

zakwaterowania wybiera Art Inkubator. 

e) pokrycie kosztów realizacji projektu do kwoty 3000 zł brutto; 

5) Art Inkubator nie pokrywa kosztów podróży rezydenta/rezydentki.  

6) Art Inkubator nie zapewnia ubezpieczenia rezydentów na czas trwania rezydencji artystycznej.  

 
IV. Zasady składania zgłoszeń, wymagane do zgłoszenia dokumenty oraz terminy open call  
 
1) Zgłoszenia do programu Szklarnia / Sklenik mogą być składane w języku angielskim i polskim.  
2) Wymagane dokumenty: 

a. Prezentacja projektu, który będzie realizowany w trakcie rezydencji artystycznej w Sopocie i 

w Pradze; opis o objętości do 200 wyrazów, nie więcej niż 1 strona A4.  

b. Portfolio wraz z artist statement zawierające do 6 zrealizowanych projektów wraz z opisem 

technicznym. Maksymalna wielkość pliku 3MB, obowiązkowy format PDF.  

d. dokument z danymi kontaktowymi zawierający: imię i nazwisko, adres email, telefon 

kontaktowy, datę urodzenia.  

 

3) Przesłane w związku ze zgłoszeniem pliki pdf muszą być oznaczone w następujący sposób: 
imienazwisko_rodzajdokumentu_Szklarnia  
4) Zgłoszenia powinny być kierowane bezpośrednio na adres: kasia.sobczak@goyki3.pl  
5) Aplikanci powinni wysyłać zgłoszenia do dnia 23.09.2022, do godziny 13.00 CET. Zgłoszenia wysłane 
po terminie zakończenia otwartego naboru nie będą rozpatrywane.  
 
V. Jury  
 
1) W skład jury wchodzą przedstawiciele Art Inkubatora oraz Meet Factory.  
2) Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.  
 
VI. Prawa autorskie  
 



1) Art Inkubator ma prawo do wykorzystania wszystkich materiałów przekazanych w procesie 

aplikacji do programu Szklarnia / Sklenik, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

rezydencji artystycznej i wyłonienia osób, które decyzją Jury uzyskają taką rezydencję. 

Rezydent/rezydentka zapewnia, że wykorzystanie ww. materiałów w określonym w zdaniu 

poprzedzającym celu nie naruszy praw własności intelektualnej lub praw autorskich osób 

trzecich. Rezydent/rezydentka zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód lub zaspokojenia 

wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub Art Inkubatora, jakie powstaną wskutek 

takiego naruszenia.  

 

2) Goyki 3 Art Inkubator zastrzega sobie prawo do dokumentacji publicznych momentów 

rezydencji, takich jak dni otwarte pracowni, prezentacje, warsztaty, itp. oraz do wykorzystania 

tych materiałów w środkach komunikacji. Jeżeli wskutek wykorzystania materiałów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym dojdzie do naruszenia praw własności intelektualnej lub praw 

autorskich osób trzecich, pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi rezydent/rezydentka. 

 
VII. Kontakt  
 
1) Więcej informacji na temat programu Szklarnia / Sklenik: kasia.sobczak@goyki3.pl 
 

VIII. Kalendarz programu Szklarnia / Sklenik 
 
Nabór  
otwarcie naboru: 23.08.2022  
zakończenie naboru: 23.09.2022, godzina 13.00 CET 
ogłoszenie o osobie, która uzyskała rezydencje: 30.09.2022   
 
 
Terminy rezydencji programu Szklarnia / Sklenik w Sopocie: 
Sopot: 09.10 - 18.11.2022 


