
Kultura Futura Międzynarodowego Biennale Sztuki                     

i Technologii Przyszłości e-POLIS 

 

Regulamin konkursu głównego 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin opisuje warunki przystąpienia do konkursu na  prace w technologii VR, AR, AI w ramach 

Kultura Futura Międzynarodowego Biennale Sztuki i Technologii Przyszłości e-POLIS, zwanego 

dalej KONKURSEM. Regulamin będzie dostępny na stronie kulturafutura.pl oraz do pobrania w 

formacie PDF w zakładce KONKURS. 

2. Międzynarodowy Konkurs na dzieło sztuki w technologii VR, AR, AI jest organizowany przez 

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

W ramach  Projektu pn. „Kultura Futura – Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości” 
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF 
EOG) w ramach umowy finansowej nr 104/2021/Działenie2/MFEOG, 
Współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
 

3. Międzynarodowy Konkurs obejmuje dzieła wykonane w technologii: 

VR wirtualnej rzeczywistości oraz AR, AI. Prace muszą spełniać wymóg prezentacji w formie projekcji  

prezentowanej wyłącznie w formie aplikacji 3D wirtualnej rzeczywistości który będzie można 

oglądać za pomocą okularów (gogle) wraz z warstwą dźwiękową.  

4. Dzieła można zgłaszać w jedne z 3 kategorii:  VR, AR, AI. Każda z kategorii musi posiadać swoją 

prezentację w formie animacji w technologii wirtualnej rzeczywistości. 

5. Konkurs jest kierowany do twórców posługujących się technologią cyfrową. 

6. Konkurs nie stawia autorom dzieł ograniczeń wiekowych. 

7.  W Konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni jaki i grupy. Nie ma ograniczeń dotyczących 

dat powstania i wykonania dzieła, ale preferowane będą te najnowsze z roku z 2023. 

8. Dopuszczone mogą być prace jeszcze nieukończone, w procesie, under constructions, ale tylko te, 

których zaawansowanie da szanse oceny jury jakości dzieła na etapie prezentacji, jak również po jego 

ukończeniu. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji dzieł nadesłanych na konkurs pod kątem 

spełnienia formalnych założeń konkursu.  



10. Prace niedopuszczone do konkursu nie będą publikowane, eksponowane, a ich autorzy nie 

zostaną ujawnieni. 

11. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na 

zasadach określonych niniejszym Regulaminem i warunkami Rodo 

12. Przez dostarczenie prac rozumie się w szczególności przesłanie linków do ich pobrania  

w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. 

13. Zgłoszenie oraz udział w Konkursie są bezpłatne. 

14. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków 

poniesionych przez Uczestników. 

II. Cele i założenia Konkursu 

1. Udział w konkursie polega na przesłaniu organizatorom zgłoszeń i dzieła w postaci cyfrowej. Dzieło 

w formie prezentacji w technologii rzeczywistość wirtualna – musi być zgłoszone oddzielnie, na 

osobnych formularzach zgłoszeniowych.  

2. Obejmuje dzieła audiowizualne zrealizowane w mediach cyfrowych, opracowane do prezentacji VR 

– rzeczywistość wirtualna i obejmuje dzieła wykreowane w przestrzeni 3D i opracowane do 

prezentacji na wyświetlaczu head-mounted display z ambisonicznym dźwiękiem. Realizacja winna być 

interaktywna z wykorzystaniem kontrolerów typu OculusQuest.  

3. Dzieło musi spełniać następujące warunki techniczne: 

– Aplikacja VR ma działać (być kompatybilna) z systemem OpenVR (SteamVR Windows 10) lub 

OculusQuest (Android 7.1.1) 

– Aplikacja ma płynnie działać w minimum 60 fps (klatkach na sekundę) 

– Aplikacja ma być wykonana w grafice 3D i renderowana w czasie rzeczywistym (raycasting, 

raymarching, forward renderering, deferred rendering). Nie jest dopuszczany pre-renderowany film. 

– Aplikacja ma wykorzystywać system śledzenia pozycji oraz rotacji głowy (6 dof) 

– Aplikacja może (ale nie musi) wykorzystywać kontrolery ruchowe OculusTouch do interakcji z 

przestrzenią VR W przypadku użycia kontrolerów powinna pozwalać uczestnikowi na swobodne 

poruszanie się w przestrzeni VR. 

4. Założenia Konkursu – wszystkie materiały informacyjne oraz wytyczne dotyczące Konkursu 

znajdują się w zakładce KONKURS i są do pobrania przez Uczestników na stronie kulturafutura.pl. 

5. Dokumenty rejestracyjne w formie Formularza zgłoszeniowego dla Uczestników znajdują się w 

zakładce ZGŁOSZENIA na stronie konkursu: kulturafutura.pl w zakładce: KONKURS  

III. Harmonogram Biennale e-POLIS 

1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na stronie internetowej w dniu  6.02.2023 roku do 

ogłoszenia wyników Konkursu w dniu 31.07.2023 roku. 

2. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie plików – formularz dostępny będzie na 

stronie internetowej konkursu: kulturafutura.pl w zakładce  KONKURS  od dnia 1.02.2023 roku do 



dnia 31.05.2023 roku do godz. 23.59 czasu środkowoeuropejskiego. Po tym terminie nie będzie 

możliwości zgłoszenia dzieł na Konkurs. 

3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieł zakwalifikowanych – 30.06.2023 roku. 

4. Obrady Jury – 30.06.2023 do 19.07.2023 roku. 

5. Publikacja werdyktu Jury na stronie internetowej Konkursu – 31.07.2023 

IV. Warunki Uczestnictwa w Biennale e-POLIS 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez rejestrację on-line. 

Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy w zakładce KONKURS  na stronie kulturafutura.pl. 

Wypełnione i wysłane za pośrednictwem strony internetowej konkursu Formularze zgłoszeniowe 

upoważniają Uczestników lub Uczestnika do zgłoszenia w konkursie najwyżej trzech Dzieł, po jednym 

dla każdej z dopuszczonych kategorii.  

3. W przypadku grupy, osoba wpisana w Formularzu zgłoszeniowym jest jednocześnie osobą 

odpowiedzialną za reprezentację grupy. 

4. W Formularzu zgłoszeniowym Uczestnicy przesyłają linki do pobrania przez Organizatorów 

materiałów będących Dziełami zgłaszanymi do Konkursu. 

5. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w celu realizacji celów niniejszego Konkursu. 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w pkt. VIII „Ochrona danych 

osobowych”. 

6. O wynikach Konkursu Organizator zawiadomi wszystkich Uczestników Konkursu którzy złożyli 

Zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail, a także zamieści ogłoszenie wyników 

Konkursu na swojej stronie internetowej  z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób 

zwyczajowo przyjęty.  

7. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swoich danych 

osobowych w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w celu poinformowania o wynikach 

konkursu i ogłoszenia wyników. 

8. Jeżeli okaże się, że Uczestnik Konkursu lub zgłoszenie nadesłane na Konkurs nie spełniają wymagań 

określonych w Regulaminie Konkursu, wówczas takie Dzieło lub Dzieła zostaną odrzucone, a 

Uczestnik taki zostaje wykluczony z udziału w Konkursie. 

9. Dzieła autorów pobrane w formie plików cyfrowych, które nie zostaną zakwalifikowane do 

Konkursu, zostaną usunięte z wszelkich nośników na które zostały zapisane przez organizatorów do 

celów przeprowadzenia Konkursu. 

 

 

 



V. Jury 

1. Organizator powołuje Jury w składzie: Akiko Kasuya, Piotr Krajewski, Andrzej Jajszczyk, Alek Janicki 

– przewodniczący jury 

VI. Prawa autorskie, formy ekspozycji dzieł konkursowych i ich obiegu publicznego 

1. Wszyscy Uczestnicy wypełniający on-line Formularz zgłoszeniowy oświadczają, że są wyłącznymi 

właścicielami praw autorskich majątkowych do przekazanych Dzieł w ramach Konkursu, a Dzieła te 

nie są obciążone prawami osób trzecich. 

2. Informacje o Dziełach mogą zostać opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz 

w mediach informujących o Konkursie w tym również promocji idei festiwalu, a także w specjalnych 

informatorach poświęconych Konkursowi. 

3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, 

nieograniczonej czasowo do wykorzystania Dzieł w całości i we fragmentach do celów 

niekomercyjnych w szczególności promocyjnych i dokumentacyjnych Organizatora, na następujących 

polach eksploatacji: utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), 

na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem 

mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio 

lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach 

komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci, wszelkie zwielokrotnianie, w tym; 

dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu 

komputerowego, wprowadzenie do obrotu w niekomercyjnych celach promocyjnych Organizatorów 

oraz Konkursu, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w 

sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. 

simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub 

zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub 

bez możliwości zapisu, wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niech dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za 

pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery 

lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w 

jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości 

zapisu, w tym Internecie, wykorzystanie fragmentów (w tym stopklatek) w celu promocji Dzieł i 

Organizatorów. 

4. Korzystanie z dzieł na wymienionych powyżej polach eksploatacji może następować w sposób nie 

naruszający autorskich praw osobistych Uczestników w szczególności prawa do oznaczenia Dzieł 

nazwiskami Uczestników w sposób zwyczajowo przyjęty. 

5. Wszystkie dzieła dopuszczone do konkursu zostaną zaprezentowane publicznie i poddane w 

trakcie tej prezentacji ocenie Jury. 

6. Wszystkie dzieła pozostające w archiwum konkursu mogą być prezentowane i wykorzystywane do 

celów promocyjnych wyłącznie z podaniem ich autorstwa, tytułu, oraz cech konkursu, na który 

zostały nadesłane. 



7. Dzieła nagrodzone w Konkursie podlegają takim samym regulacjom jak dzieła dopuszczone do 

Konkursu, z zastrzeżeniem szczególnych, dodatkowych form promocji, dodatkowych ekspozycji prac 

nagrodzonych zarówno fizycznej jak i w mediach. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zrzutów ekranowych, rejestracji całości i 

fragmentów dzieła w formule fizycznej instalacji, oraz operowania tak pozyskanymi fragmentami do 

celów promocyjnych i informacyjnych. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykupienia licencji/zapłacenia honorarium za utwory 

wybrane przez Jury 

10.Postanowienia ust. 1 – 9 dotyczą każdego z nadesłanych dzieł, poza zgłoszeniami nie przyjętymi do 

Konkursu. 

VIII. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Teatr informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu  jest Teatr im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie, Plac św. Ducha 1, 31-023 Kraków, 

2) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016  

3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa 

4) dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 
Administratora  

5) uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

6) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową uczestnictwa w konkursie. 
 

X. Tryb reklamacyjny 

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru i jego 

zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie w terminie do 14 dni od dnia 

publikacji wyników Konkursu.  

2. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Teatr i. Juliusza Słowackiego w 

Krakowie, pl. Św. Ducha 1, 31 -023 Kraków i zawierać rzeczowe uzasadnienie (zaleca się podanie w 

opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w 

szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych). 

2. Po przekroczeniu powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w 

prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich 

zgłoszenia przez powołaną w tym celu przez Organizatorów Konkursu Komisję odwoławczą. 

 


