
Regulamin rezydencji artystycznej dla sopockich artystów i artystek wizualnych w Goyki 3 Art 

Inkubatorze  

  

 

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) Rezydencja odbywająca się w ramach programu krótkich rezydencji jest skierowana 

do szerokiej grupy artystów mieszkających i tworzących w Sopocie, zapraszając do 

udziału twórców z dziedziny sztuk wizualnych, w szczególności zajmujących się 

malarstwem, rzeźbą, performance, wideo, grafiką, tekstem lub badaniami 

artystycznymi. Rezydencja polega na udostepnieniu artystom możliwości korzystania 

z wyznaczonych przez Art Inkubator pomieszczeń celem realizacji działalności 

artystycznej oraz pomocy kuratorskiej przy realizacji wystawy porezydencyjnej w 

przestrzeniach willi na Goyki 3. 

 

II. Uczestnictwo w otwartym naborze  

 

1. W otwartym naborze na rezydencję artystyczną mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 

18 lat.  

2. Aplikować o uzyskanie rezydencji artystycznej mogą osoby spełniające łącznie następujące 

warunki: 

a) twórcy i twórczynie z dziedziny sztuk wizualnych, w szczególności zajmujący się 

malarstwem, rzeźbą, performance, wideo, grafiką, tekstem lub badaniami 

artystycznymi; 

b) osoby mieszkające w Sopocie przez okres co najmniej 8 miesięcy przed dniem 

zgłoszenia aplikacji do wzięcia udziału w rezydencji, które złożą oświadczenie, o 

zamieszkiwaniu w Sopocie we wskazanym wyżej okresie czasu; wzór oświadczenia 

zamieszczony jest na stronie Art Inkubatora z treścią otwartego naboru oraz jako 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3.  W otwartym naborze na rezydencję artystyczną nie mogą brać udziału:  

http://goyki3.pl/


a) członkowie jury rozstrzygającego o przyznaniu rezydencji artystycznej; 

b) pracownicy oraz współpracownicy Goyki 3 Art Inkubatora; 

 

III. Warunki rezydencji  

 

1. Art Inkubator nie pobiera opłaty za rezydencję artystyczną.  

2. Czas trwania rezydencji artystycznej wynosi 2 tygodnie i w tym czasie rezydenci 

zobowiązani są do realizowania działalności artystycznej w Goyki 3 Art Inkubatorze. W 

szczególnych wypadkach Dyrektor Goyki 3 Art Inkubator może podjąć decyzję o zmianie 

długości pobytu.  

3. Osoba, której przyznano rezydencję artystyczną będzie zobowiązana, na podstawie 

zawartej z nią umowy, do zaprezentowania na wystawie indywidualnej, zorganizowanej przez 

Goyki 3 Art Inkubator, projektu rezydencyjnego, będącego efektem jej/jego twórczości, w 

konsultacji z pracownikiem Art Inkubatora. 

4. Rezydent/tka zobowiązany/-a będzie nadto do akceptacji warunków korzystania z pracowni 

w okresie rezydencji artystycznej. 

 

5. W ramach rezydencji artystycznej Art Inkubator zapewnia:  

a) pracownię w siedzibie Art Inkubatora; 

b) opiekę kuratorską w czasie trwania rezydencji artystycznej; 

c) pokrycie kosztów projektu realizowanego w ramach rezydencji artystycznej do kwoty 

1500 zł brutto; 

d) tygodniową wystawę indywidualną prac rezydenta w przestrzeniach wystawienniczych 

Art Inkubatora; 

6. Art Inkubator nie zapewnia ubezpieczenia Rezydenta/tki na czas trwania rezydencji 

artystycznej.  

7. Art Inkubator zapewni pomoc techniczną potrzebną do montażu i demontażu wystawy 

porezydencyjnej.  

 

IV. Zasady składania zgłoszeń wymagane do zgłoszenia dokumenty oraz terminy otwartego 

naboru 

 

1) Zgłoszenia do programu rezydencji mogą być składane w języku angielskim i polskim.  

2) Wymagane dokumenty: 

- Portfolio do 10 stron w formacie PDF;  

- Podpisane oświadczenie o zamieszkaniu w Sopocie (na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 1 do Regulaminu);  

- CV z selekcją najważniejszych dokonań w formacie PDF;  

- Opis projektu realizowanego w ramach rezydencji (max. 200 słów); 



- formularz kontaktowy zawierający: imię i nazwisko artysty, adres email, telefon 

kontaktowy, datę urodzenia oraz adres zamieszkania, dziedzinę w ramach której będzie 

realizowany projekt, listę załączników, informacje dodatkowe. 

 

3) Zgłoszenia powinny być kierowane bezpośrednio na adres: air@goyki3.pl  

4) Aplikanci powinni wysyłać zgłoszenia do dnia 27.02.2023, do godziny 23.00 CET.  

5) Zgłoszenia wysłane po terminie zakończenia otwartego naboru nie będą rozpatrywane.  

 

V. Jury  

 

1) W skład jury wchodzą przedstawiciele Art Inkubatora oraz Państwowej Galerii Sztuki w 

Sopocie.  

Członkowie jury to: Kasia Sobczak (Goyki 3 Art Inkubator) i Eulalia Domanowska (Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie) 
2) Jury dokonuje wyboru osoby, zakwalifikowanej do rezydencji artystycznych 
organizowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem, po uprzednim sprawdzeniu spełnienia 
wymogów formalnych zgłoszenia i udziału w rezydencji, na podstawie kryterium: 
a) jury wybierze jednego Rezydenta/ Rezydentkę do odbycia rezydencji w 2023 roku 
b) główne kryteria oceny: oryginalność projektu, dopasowanie do oferty rezydencji 
(możliwości przestrzenne Art Inkubatora i czas rezydencji) 
3) Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.  
 

VI. Prawa autorskie  

 

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

procesie aplikacji do programu rezydencji dla sopockich artystów i artystek, w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie rezydencji artystycznej i wyłonienia 

osoby, która decyzją Jury uzyskają taką rezydencję. Rezydent/tka zapewnia, że 

wykorzystanie ww. materiałów w określonym w zdaniu poprzedzającym celu nie 

naruszy praw własności intelektualnej lub praw autorskich osób trzecich. 

Rezydent/tka zobowiązany/-a będą 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 dokumentowania publicznych 

momentów rezydencji, takich jak dni otwarte pracowni, prezentacje, warsztaty, 

wystawa, 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/tka. 

 

 



VII. Kontakt  

 

1) Więcej informacji: air@goyki3.pl  

 

VIII. Kalendarz rezydencji artystycznej 

 

Nabór  

otwarcie naboru: 03.02.2023  

zakończenie naboru: 27.02.2023, godzina 23.00 

 

 

Termin krótkiej rezydencji artystycznej: 

Rezydencja: 17 – 29.07.2023  

Wystawa: 28.07 – 05.08.2023  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Złącznik nr 1 do regulaminu  

 

 

 

Sopot, dnia ………… 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o zamieszkaniu w Sopocie 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………… oświadczam, że moim stałym 

miejscem zamieszkania od co najmniej 8 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia niniejszego 

oświadczenia, jest miasto Sopot.  

 

Niniejsze oświadczenie składam w celu potwierdzenia, że spełniam warunki wymagane do 

wzięcia udziału w rezydencji artystycznej dla sopockich artystów i artystek w Goyki 3 Art 

Inkubatorze, które określone zostały w Regulaminie ww. rezydencji, którego treść akceptuję 

w całości. 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Podpis   

 

 

 


