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The Klub Kultury Przegorzaly invites photographers interested in presenting their 
artistic projects compatible with the exhibition “I was here”. All photographs taken 
with film or digital camera by amateur photographers or European Solidarity Corps 
volunteer can take part in this special exhibition.

Klub Kultury Przegorzały zaprasza do wzięcia udziału w wystawie fotograficznej „I was 
here/ Tu byłem”. Zachęcamy wszystkich chętnych amatorów fotografii do nadsyłania 
analogowych lub cyfrowych zdjęć własnego autorstwa. Szczególne zaproszenie kierujemy 
do międzynarodowej społeczności wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności.

THE INSTITUTION KIM JESTEŚMY?

 The Klub Kultury Przegorzaly is a branch of the Dworek Białoprądnicki Cultural 
Centre that develops dynamically project both at a national and international level. The 
club empowers and integrates local community at any age by carrying out different 
activities for children, youth, adults, families, and seniors. These actions prove that 
interesting cultural, artistic, and social events take place not only in the city center 
but also within local communities, located on the suburbs of a big city. Since 2015 
the club is hosting european volunteers from various countries in Europe who are 
participating in our cultural projects such as exhibitions, workshop, winter and summer 
camp, concert…

 Klub Kultury Przegorzały jest filią Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki 
położoną w malowniczej części krakowskiego Zwierzyńca. Jesteśmy instytucją kultury 
rozwijająca się na poziomie krajowym i międzynarodowym, która aktywizuje i integruje 
szeroko rozumianą społeczność lokalną w każdym wieku. Poprzez nasze działania na 
rzecz wielostronnej edukacji kulturalnej  staramy się udowodnić, że ciekawe inicjatywy 
artystyczne i społeczne mogą mieć miejsce nie tylko w centrum, ale i na peryferiach 
wielkiego miasta. Szczególną wagę przywiązujemy do współpracy międzynarodowej. 
Od 2015 roku w naszym zespole pracują europejscy wolontariusze z różnych krajów, 
którzy współtworzą z nami wydarzenia kulturalne oraz realizują własne projekty 
artystyczne. 



ELIGIBILITY KOGO SZUKAMY?

 The open call is address to two different categories: resident of the Lesser Poland 
and Solidarity Corps Volunteer in Poland. The applicant must be over 18 years old. 

 Zaproszenie kierujemy do dwóch grup twórców: fotografów-amatorów 
mieszkających w Małopolsce oraz  międzynarodowej społeczności wolontariuszy 
Europejskiego Korpusu Solidarności. W wystawie mogą wziąć udział tylko osoby 
pełnoletnie. 

THE THEME JAKI JEST TEMAT 
WYSTAWY?

 The theme of this exhibition is “I was here”. This expression is temporal and 
spatial. It’s about leaving a mark or simply being here. It could be joyful, or nostalgic or 
literal. “The statement ‘I was here’ exercises a psychological need to claim time and 
space bound existence in order to assert the specific presence of an individual life” 
(Clio Unger). We belonged to this place, we are as much as part of it that it is us. I was 
here redefined the conception of identity. But this theme also involve the conception 
of a temporary and ephemera process. If I was here it’s because I am not anymore or I 
won’t tomorrow, we risk to be forgotten.

This small definition is non exhaustive, we encourage unexpected perspective.

 Tytuł wystawy “I was here/ Tu byłem” odnosi się zarówno do zagadnienia czasu, jak 
i przestrzeni. Stwierdzenie „Tu byłem” można pojmować wielorako: jako pozostawienie 
po sobie śladu lub zwyczajne potwierdzenie swojej obecności w danym miejscu i o 
danej porze. Stwierdzenie „Tu byłem” może być radosne, nostalgiczne lub dosłowne. 
„Tu byłem”, a wiążąc się z tym miejscem, stałem się jego częścią. W tym sensie wyrażenie 
„Tu byłem” pozwala nowo zdefiniować pojęcie tożsamości. Odnosi się do problemu 
tymczasowości i ulotności naszego bycia tu i teraz. „Tu byłem”, a więc już mnie tu nie 
ma i nie będzie mnie jutro. Czy moja obecność będzie pamiętana?

Tytuł wystawy „I was here/Tu byłem” to niewyczerpane źródło skojarzeń i perspektyw. 
Zachęcamy do jego swobodnej interpretacji. 



THE PHOTOGRAPHY JAKIE ZDJĘCIA MOŻNA 
ZGŁOSIĆ NA WYSTAWĘ ?

 All art pieces must be original, made by the artist for which you have the copyright 
and which are not a copy of another artist’s work. Digital and film photography and 
collage are considered.
 Entrants must enter 1 to 3 images from a specific series or body of work. Artists 
may submit up to two different applications.
 Even though the exhibition is photographic, we do accept additional format that 
could add to the experience of the photograph under condition of the availability of 
our equipment and the space. We reserve the right to select the image without the 
addition, the participant will be informed personally if the case occur.

 Przyjmujemy zdjęcia wykonane w technice cyfrowej lub analogowej. Akceptujemy 
również technikę kolażu. 
 Każdy z autorów może zgłosić do wystawy maksymalnie dwa zdjęcia lub dwie 
serie zdjęć. W przypadku chęci zaprezentowania serii, prosimy by zawierała ona 
maksymalnie 3 zdjęcia. 
 Przyjmujemy również dodatkowe materiały uzupełniające fotografię (np. 
video art), które możemy dołączyć do wystawy, pod warunkiem dyspozycyjności 
dostępnego w Klubie sprzętu technicznego i przestrzeni. Zastrzegamy sobie prawo do 
zaprezentowania fotografii bez dodatkowych materiałów, o czym autor prac zostanie 
osobiście poinformowany. 

THE SELECTION WYBÓR PRAC

The Klub Kultury Przegorzaly curates the exhibition. The selection will follow the 
different criteria such as : 
 - The relevance of the piece to the theme and demonstration of a meaningful connection to 
the theme that could bring a thought-provoking or unexpected perspective to it.
 - Visual and esthetic criteria
 - A cohesion with the rest of the piece selected 
 - The compliance with the participant’s requirement, named above.

PLEASE NOTE, the Klub Kultury Przegorzaly reserve the right to reject submitted 
material that is deemed unacceptable, such as but not limited to, the art of provocative, 
sexual, offensive or racially/culturally insensitive nature.
The club reserves the right to change or modify the predefined schedule of the 
exhibition when it is necessary and if there are reasons to do so, safety reasons, better 
handling of the program and facilitating the participant artist.



Klub Kultury Przegorzały jest organizatorem i kuratorem wystawy. Klub Kultury 
Przegorzały dokona wyboru prac na podstawie następujących kryteriów:
- - Ciekawa interpretacja tematu
 - Walory artystyczne i estetyczne 
 - Spójność z całością wystawy i pozostałymi pracami
 - Spełnienie przez autora pracy ww. wymogów formalnych
UWAGA! Klub Kultury Przegorzały zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, których 
treść lub formę uważa za niedopuszczalne (np. prace promujące przemoc i zachowania 
rasistowskie lub ksenofobiczne oraz prace zawierające treści o charakterze drastycznym 
lub erotycznym)
Klub Kultury Przegorzały zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wystawy, jej 
przerwania oraz zawieszenia wystawy z ważnych przyczyn.

COMPENSATION WYNAGRODZENIE

 The exhibition is on free in the establishement, which means that the Cultural 
Club Przegorzały and the artist do not receive remuneration for the exhibition of the 
pieces. 

 Each artist selected for the exhibition will have the opportunity to get the high-
quality print of their photograph after the end of the exhibition. Therefor photographers 
who are selected into the exhibition will provide a high-resolution JPEG file for us to 
print.

 Wystawienie dzieł odbywa się nieodpłatnie, co oznacza, że Klub Kultury 
Przegorzały  ani artysta nie pobierają wynagrodzenia za wystawienie dzieła/dzieł. 

 Po zakończeniu wystawy każdy artysta będzie miał możliwość otrzymania wysokiej 
jakości wydruku swojej pracy. Wybrani autorzy zostaną poproszeni o przesłanie pliku 
JPEG w dobrej rozdzielczości.



COPY RIGHT 
& USAGE RIGHTS

PRAWO AUTORSKIE I 
PRAWO UŻYTKOWANIA

 The cultural Club Przegorzały is obliged to respect personal copyrights and the 
reliable use of the submitted works. 
 The artist’s name and photo title will be included wherever the photographs are 
displayed. The copyright of the artwork remains at all times with the artist.
 All art pieces must be original, made by the artist for which you have the copyright 
and which are not a copy of another artist’s work. The right to exhibit a work is vested 
only in the persons who have the personal copyrights to the work. The risk of third-
party claims for copyright infringement by submitting a work is solely on the person 
submitting the work. 
 In the event that the Cultural Club suffers any effects from the display of the 
work (in particular material or non-material damage), the person submitting the work 
undertakes to immediately repair the damage suffered by the Cultural Club. 
 The artist agree that by submitting the application and images, the Klub Kultury 
Przegorzaly team may use them for promotion of the event, photograph and/or videotape 
the artist and work(s) and may use such images and/or recordings for archival and 
publicity purposes on its own website as well as on all social media platforms referring 
to the Klub. 

 Klub Kultury Przegorzały zobowiązany jest do poszanowania osobistych praw 
autorskich oraz rzetelnego wykorzystania nadesłanych prac. W przypadku wykorzystania 
nadesłanej fotografii na wystawie zobowiązuje się do podania nazwiska autora oraz 
tytułu pracy. 
 Prawo do wystawienia dzieł/dzieła przysługuje wyłącznie osobom posiadającym 
autorskie prawa osobiste do dzieł/dzieła. Ryzyko skierowania przez osoby trzecie 
roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich poprzez wystawienie dzieła obciąża 
wyłącznie osobę nadsyłającą dzieło. 
 W razie gdyby Klub Kultury poniósł jakiekolwiek skutki z tytułu wystawienia 
dzieł/dzieła (w szczególności szkodę majątkową lub niemajątkową), osoba nadsyłająca 
dzieło zobowiązuje się niezwłocznie naprawić szkodę doznaną przez Klub Kultury. 
 Klub Kultury nie ma obowiązku weryfikowania praw autorskich i prawa własności 
do dzieła ani autentyczności dzieł. 
 Autor nadsyłający pracę na wystawę wyraża zgodę na publikację zdjęć dotyczących 
wystawy w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonywanie 
dokumentacji wystawy - w celach promocyjnych i bez wynagrodzenia. 



WHERE WILL THE 
EXHIBITION TAKE PLACE?

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ 
WYSTAWA?

 The exhibition takes place at the Cultural Club Przegorzały located at ul. 
Kamedulska 70 in Krakow. The exhibition will be open during business hours of the 
Cultural Club Przegorzały 

The obligation to supervise the Cultural Club Przegorzały over the exhibited work(s) 
is limited to ordinary supervision over the building in which the exhibition takes place 
and does not cover the protection of exhibited works within the meaning of the Act of 
22.08.1997 on the protection of persons and property.

The Cultural Club Przegorzały is not responsible for the loss or damage of the work(s) 
(in particular for its theft or destruction) resulting from acts or omissions of third 
parties. The Cultural Club Przegorzały is also not responsible for damage to the work(s) 
resulting from force majeure (fire, flood, earthquakes, etc.).

 Wystawa odbywa się w Klubie Kultury Przegorzały położonym przy ul. 
Kamedulskiej 70 w Krakowie. Wystawa będzie czynna w dniach w godzinach pracy 
Klubu Kultury Przegorzały.

Obowiązek dozoru Klubu Kultury Przegorzały  nad wystawionym dziełem/dziełami 
ograniczony jest do zwykłego dozoru nad budynkiem, w którym odbywa się wystawa i 
nie obejmuje ochrony wystawionych dzieł w rozumieniu ustawy z dnia 22.08.1997 r. o 
ochronie osób i mienia. 

Klub Kultury Przegorzały nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie 
dzieła/dzieł (w szczególności za jego kradzież lub zniszczenie) wynikłe z działań lub 
zaniechań osób trzecich. Klub Kultury Przegorzały  nie ponosi odpowiedzialności 
również za uszkodzenie dzieła/dzieł będące skutkiem działania siły wyższej (pożar, 
powódź, trzęsienia ziemi itp.). 

DEADLINE TERMIN NADSYŁANIA 
PRAC

Deadline for applications for the “I was here” exhibition:  June 30th 2020. 

Prosimy o przesyłanie zdjęć na wystawę do 30 czerwca 2020.



APPLICATION JAK ZGŁOSIĆ SWOJĄ 
PRACĘ NA WYSTAWĘ?

Applicants must apply through the google form:  https://forms.gle/mLAkqyawGcYtkeMi9

Please prepare your files as follows:
 (a) File Format. Images must be saved and submitted as Jpegs.
 (b) Image Size. Images must be 72 dpi. Image must be 1920 pixels or less on longest side.   
 Images must be 8MB or less.
 (c) File Name. Name image file as follows: ImageTitle_by_FirstName_LastName.    
 Example: Myimage_by_John_Do.jpg. 

Please note that if you are selected you will be asked to provide your image(s) again to 
Klub Kultury Przegorzaly in high resolution for printing and publicity purposes.
Warning! Due to the provisions on the protection of personal data, please consent to 
the processing of personal data via the form available on the Przegorzały Culture Club 
website (link in the google form)

Please contact us with any additional questions at evs.przegorzaly@dworek.eu

 Osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich prac na wystawę mogą to zrobić za 
pomocą formularza Google: https://forms.gle/t3LBHzUwFQNAbP7v7

Prosimy przesyłanie zdjęć w formie plików zgodnie z następującymi zasadami:
 (a) Format: zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPEG
 (b) Rozmiar: zdjęcia powinny mieć rozdzielczość 72 dpi. Maksymalna rozdzielczość 
 dłuższej strony zdjęcia powinna wynosić 1920 pikseli. Maksymalna wielkość zdjęcia 
 to 8 MB. 
 (c) Nazwa: prosimy o podpisanie zdjęć: TytułPracy_Imię_Nazwisko 
 (np. Zdjecie_Jan_Kowalski.jpg)

Wybrane osoby mogą zostać poproszone o ponowne przesłanie swoich zdjęć w 
wysokiej rozdzielczości do druku oraz w celach promocyjnych. 
Uwaga! Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, prosimy o wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez formularz dostępny na stronie 
Klubu Kultury Przegorzały (link w formularzu Google)

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy o kontakt pod adresem 
evs.przegorzaly@dworek.eu



EXHIBITION DATE TERMIN WYSTAWY

 The exhibition will be present in the Klub Kultury Przegorzaly from September 
10th 2020 to October 10th 2020.

 The vernissage will be on the 10th of September 2020, the exposed artist 
presence is appreciated, and all the participants are invited.

 Wybrane prace będą zaprezentowane na wystawie w Klubie Kultury Przegorzały 
w dniach 10.09.2020 – 10.10.2020 

 Wernisaż wystawy odbędzie się 10 września 2020. Autorzy wybranych prac 
zostaną poinformowani o tym wydarzeniu osobiście. Mile widziana jest obecność 
wszystkich chętnych i uczestników otwartego naboru prac na wystawę. 


