
 
 
 

REGULAMIN NABORU DO UDZIAŁU W WYSTAWIE PRACA PRAGA 

 
ZAŁACZNIK NR 1 RAPORT Z UDZIAŁU W WYSTAWIE PRACA PRAGA 
 
 
 
Oświadczam, że w Wystawie PRACA PRAGA zaprezentowałam/em w okresie od 1 do 20 
lutego instalację pod tytułem...................... 

 

Imię i nazwisko: 
 
 
Nazwa (w przypadku osób prawnych). 
 
 
Tytuł/nazwa pracy artystycznej/produktu prezentowanej/nego w ramach instalacji: 
 
 
Miejsce realizacji: 
 
 
 
Opis zrealizowanego działania (max. 2500 znaków) 
 
 
 
Ewentualne zmiany w stosunku do wniosku zgłoszonego w naborze wraz z uzasadnieniem: 
 
 
 
Opis zorganizowanego oprowadzania (lub podobnego wydarzenia dla publiczności) wraz z 

określeniem liczby uczestników (max. 1500 znaków ) 
 
Skrócony opis do celów promocyjnych (3000 znaków): 
 
 
 
Załączniki obowiązkowe: 
 

1. zdjęcia instalacji (min. 3)  
2. dokumentacja potwierdzająca udział publiczności w oprowadzaniu lub 

podobnym wydarzeniu (rejestracja lub zdjęcia) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 KRYTERIA OCENY 
 
 

1. ETAP FORMALNY  
a. Wniosek został złożony w terminie za pośrednictwem Formularza, wszystkie wymagane 

elementy wniosku zostały wypełnione prawidłowo. TAK/NIE 

b. Wniosek został wypełniony przez osobę uprawnioną do wzięcia udziału w 

naborze.TAK/NIE 

c. Opis merytoryczny zgłoszenia pracy artystycznej/produktu zawiera wystarczające 

informacje do przeprowadzenia rzetelnej oceny merytorycznej.TAK/NIE 

 
Do etapu oceny merytorycznej zostaną przyjęte wszystkie i zarazem tylko te 

prace, które w etapie formalnym uzyskały trzy odpowiedzi TAK. 

 
2. ETAP MERYTORYCZNY (max. 100 pkt)  
a. Propozycja pracy artystycznej/produktu odpowiada założeniom projektu i wystawy, 

odnosi się do istotnych zagadnień w nich podejmowanych określonych w p. 3 

Regulaminu: max. 35 pkt. 

b. Miejsce proponowane do ekspozycji pracy artystycznej/przedmiotu odpowiada 

założeniom projektu i wystawy pod względem nawiązania do wartości dziedzictwa 

pracy Pragi: max. 20 pkt. 
 
c. Miejsce proponowane do ekspozycji pracy artystycznej/przedmiotu jest 

atrakcyjne i dostępne dla różnorodnej publiczności: max. 15 pkt.  
d. Proponowany sposób ekspozycji pracy artystycznej/produktu jest atrakcyjny, w 

czytelny sposób wiąże proponowaną pracę/produkt z wybranym wątkiem wystawy, 

podkreśla związek z dziedzictwem pracy Pragi: max. 20 pkt. 

e. Proponowana praca artystyczna/produkt i/lub sposób jej ekspozycji promuje wartości 

związane z gospodarką cyrkularną, szeroko rozumianą równością i 

odpowiedzialnością społeczną, godnością pracy: max. 10 pkt. 

 
W ramach oceny merytorycznej zostanie ustalony ranking zgodnie z liczbą 
uzyskanych punktów. 
 

 

3. ETAP FINANSOWY  
a. Przedstawiona kalkulacja kosztów odpowiada przedstawionej propozycji i jest 

uzasadniona: w przypadku zajęcia w etapie merytorycznym miejsca wskazanego do 

realizacji kalkulacja przyjmowana bez dalszych ustaleń. 

b. Przedstawiona kalkulacja kosztów nie w pełni odpowiada przedstawionej propozycji i 

wymaga dodatkowego uzasadnienia: w przypadku zajęcia w etapie merytorycznym 

miejsca wskazanego do realizacji kalkulacja będzie podlegała negocjacjom. 

 
Po ustaleniu przez jury (w razie potrzeby w porozumieniu z 

Uczestnikami/Uczestniczkami naboru) ostatecznych kalkulacji kosztów do 

realizacji zostaną przyjęte zgłoszenia, które uzyskały największą liczbę punktów w 

etapie merytorycznym aż do wyczerpania puli środków określonych w regulaminie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – ZASADY ETYCZNE PROJEKTU OPEN HERITAGE 
 

Wszystkie osoby, z którymi się nawiązany jest kontakt, które są, zatrudnione i / lub 

współpracują w jakiejkolwiek formie z PragaLAB, będą traktowane z należytym szacunkiem, 

bez względu na ich status, sytuację osobistą i rolę w projekcie. 
 
Reguły te obejmują w szczególności: 
 

• prawo do szacunku w każdej sytuacji; 

• prawo do pełnej informacji o projekcie, jego celu i charakterze oraz możliwych 
formach uczestnictwa; 

• prawo do informacji o wykorzystaniu danych osobowych i kontroli tego wykorzystania 
zgodnie z przepisami polskimi i unijnymi. 

 
Podczas realizacji projektu może wystąpić potrzeba gromadzenia wiedzy, gromadzenia 

informacji i danych będących w posiadaniu partnerów PragaLAB, ale jeszcze nie 

opublikowanych. Będą one wykorzystywane tylko w sposób ustalony z osobami 

dysponującymi tymi informacjami, przy zapewnieniu im informacji o celach i sposobach 

realizacji projektu OpenHeritage. W uzasadnionych przypadkach dane będą 

anonimizowane. 
 
Podczas realizacji projektu może wystąpić potrzeba kontaktu z grupami dotkniętymi 

stygmatyzacją, wykluczeniem lub innymi problemami społecznymi. Sposób realizacji 

projektu nie może narażać tych osób na dalszą stygmatyzację. 
 
Wykorzystanie istniejącej wiedzy będzie zawsze prowadzone z poszanowaniem praw 

autorskich i właściwych wskazaniem autorów oraz źródeł wiedzy i informacji. 
 
Zasady te dotyczą zarówno uczestników, jak i obowiązują uczestników w stosunku do innych 

osób i podmiotów, z którymi będą mieć kontakt w trakcie realizacji wystawy. 



 
 
 

REGULAMIN NABORU DO UDZIAŁU W WYSTAWIE PRACA PRAGA 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – KONIECZNE ELEMENTY PREZENTACJI PRACY/PRODUKTU 
 
 
 
TYTUŁ 
 
NAZWISKO TWÓRCY/NAZWA PODMIOTU WYSTAWIAJĄCEGO 
 
Informacja o projekcie ........................ 
 
Tytuł wystawy......................... 
 
Informacja o finansowaniu Logotypy PragaLAB, projektu OH, , OWSARP, UE 


