Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że wydając jakiekolwiek rzeczy w ramach zbiórki zainicjowanej przez artystkę
Lettę Shtohryn (dalej jako „Artystka”) w ramach rezydencji artystycznej odbywanej przez artystkę we
Wrocławiu w ramach programu AIR Wro realizowanej przez Blitz, Fundację Valletta 2018 oraz Arts
Council Malta we współpracy z samorządową instytucją kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław, na
cele realizacji instalacji artystycznej „Garderoba wspomnień” (dalej jako „Projekt”) wyrażacie Państwo
zgodę na to iż:
1) Potwierdzacie Państwo, że rzeczy pozostawione w Infopunkcie Barbara (Ul. Świdnicka 8B) we
Wrocławiu, stanowią Państwa wyłączną własność, możecie nimi swobodnie rozporządzać bez
żadnych ograniczeń, a ich przekazanie i wykorzystanie w Projekcie nie naruszy żadnych praw osób
trzecich, w tym własności i innych, w tym praw autorskich i praw do wizerunku;
2) Własność rzeczy i prawo do jej wykorzystania w dowolny sposób w Projekcie z chwilą jej
pozostawienia w Infopunkcie Barbara (Ul. Świdnicka 8B) we Wrocławiu przechodzi na
samorządową instytucję kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50067), przy ul. Świdnickiej 8B, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez
Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającym NIP 899-273-65-81 oraz
REGON 021907583;
3) Rzeczy wykorzystywane będą do realizacji instalacji artystycznej Letty Shtohryn w sposób
ustalony dowolnie przez Artystkę i w toku tego wykorzystania mogą zostać częściowo lub
całkowicie zniszczone lub połączone z innymi rzeczami;
4) Rzeczy pozostałe a zgodnie z wolą artystki nie wykorzystane w instalacji zostaną zutylizowane
w sposób ustalony dowolnie przez Strefa Kultury Wrocław, przy czym Strefa Kultury Wrocław nie
ma obowiązku przechowywania nie wykorzystanych rzeczy ani ich zwrotu na rzecz osób je
pozostawiających;
5) Nie przyjmujemy rzeczy, których łączna wartość od jednego przekazującego przekracza kwotę
4902 złotych netto.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przekazanie i korzystanie z rzeczy zgodnie z powyższymi
zasadami, prosimy o powstrzymanie się z przekazaniem rzeczy. Pozostawienie rzeczy w Infopunkcie
oznacza zgodę na ich wykorzystanie na powyższych zasadach, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z
tego tytułu.

