REGULAMIN WSPÓŁPRACY W RAMACH KRAKOW PHOTO FRINGE 2016
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Fundacja LABLAB, zwana dalej Fundacją, oświadcza, iż na podstawie Umowy współpracy zawartej z Fundacją
Sztuk Wizualnych organizuje grupę wystaw i wydarzeń pod nazwą Krakow Photo Fringe.
Podmioty biorące udział w Krakow Photo Fringe zwane są dalej Partnerami.
O zakwalifikowaniu wystawy / wydarzenia do Krakow Photo Fringe decyduje wyłącznie Fundacja.
Partner oświadcza, iż prowadzi działalność wystawienniczą, a w tym planuje zorganizować wystawę /
wydarzenie szczegółowo opisane w zgłoszeniu do Krakow Photo Fringe.
Partner oświadcza i gwarantuje, iż uzyskał wszelkie pozwolenia i prawa niezbędne do zgodnego z prawem
zorganizowania wystawy / wydarzenia.
Partner oświadcza, iż wystawa / wydarzenie będzie związane z fotografią i jego trwanie będzie miało miejsce
między 12 maja 2016 r. a 12 czerwca 2016 r.
W związku z niniejszą współpracą Partnerowi przysługiwać będzie tytuł „Partnera Krakow Photo Fringe 2016”.
Strony zobowiązują się do współpracy przy promocji wystawy / wydarzenia.
Materiałom promocyjnym towarzyszyć będą zapisy i logotypy wymagane przez mecenasów, sponsorów,
partnerów i patronów Krakow Photo Fringe i/lub Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. Wszelkie materiały
promocyjne przygotowywane przez Partnera podlegają zatwierdzeniu przez Fundację w terminie do 3 dni
roboczych od dnia ich przekazania Fundacji, a w razie potrzeby podlegać będą stosownym zmianom.
Materiałom Partnera będzie towarzyszyć także napis ,,Krakow Photo Fringe 2016 jest organizowany przez
Fundację Lablab i Fundację Sztuk Wizualnych‘‘.
Materiałom Partnera będą towarzyszyć także logotypy Krakow Photo Fringe 2016 oraz Fundacji Lablab I
Fundacji Sztuk Wizualnych.
Podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Fundacji Lablab lub wobec Fundacji Sztuk Wizualnych
nie mogą być w jakikolwiek promowane w ramach bądź w związku z wystawą / wydarzeniem. W razie
naruszenia niniejszego postanowienia Partner zapłaci Fundacji karę umowną w wysokości 10 000 pln za każdy
przypadek naruszenia.
Każda ze Stron ponosi koszty realizacji obciążających ją zobowiązań i zadań.
Żadna ze Stron nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej Strony Umowy.
Partner udziela Fundacji nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów prezentowanych na
wystawie / wydarzeniu w celu promocji i reklamy wystawy / wydarzenia, Fringe oraz Fundacji, a w tym w
zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie wszelkimi znanymi
obecnie technikami; rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie i nieodpłatne
przekazywanie, wprowadzanie do pamięci komputera, dokonywanie obróbki komputerowej oraz przetwarzanie
w sieci i lokalnie, wystawienie, wyświetlanie i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie poprzez sieć komputerową lub inną
sieć przekazu elektronicznego, publiczne odtwarzanie i nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo
bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, wyrażanie zgody na korzystanie i
rozporządzanie dziełem zależnym.
W zakresie nabytej licencji Fundacja uprawniona jest do przeniesienia licencji oraz udzielenia sublicencji w celu
organizacji i promocji wystawy / wydarzenia oraz Fringe.
W razie wystąpienia przez osobę trzecią przeciw Fundacji z uzasadnionymi roszczeniami związanymi z
naruszeniem praw autorskich lub dóbr osobistych związanych w wystawą / wydarzeniem, lub jej częścią,
Partner zwolni Fundację ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z tymi roszczeniami, a w tym także pokryje
wszystkie koszty zastępstwa procesowego, koszty procesu oraz zasądzone lub ustalone w ugodzie
odszkodowania lub zadośćuczynienia.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem rozpatrywane będą przez rzeczowo właściwy Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
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