REGULAMIN WOLNEJ SCENY PRELEKCYJNEJ FESTIWALU
„PODRÓŻNI – FESTIWAL O KROK DALEJ” ORGANIZOWANEJ
PRZEZ STOWARZYSZENIE GILDIA SZTUKI.
§1 Celem wolnej sceny prelekcyjnej festiwalu „Podróżni – Festiwal o krok dalej”, zwanej dalej
wolną sceną, jest stworzenie miejsca gdzie uczestnicy wybrani przez Stowarzyszenie Gildia
Sztuki będą mogli zaprezentować 20-40 minutową prelekcję w zależności od ilości
chętnych, którzy będą chcieli wygłosić prezentację. Prelekcje w ramach wolnej sceny
będą odbywać się w Twierdzy Srebrna Góra.
§2 Stowarzyszenie Gildia Sztuki ustaliło limit 12 prelekcji, przy czym czas przeznaczony
na jedną prelekcję to 20-40 minut. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmianę lub odwołanie prelekcji z przyczyn od niego
niezależnych oraz zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w tej sprawie.
§3 Udział w prelekcjach na wolnej scenie mogą zgłosić wszyscy chętni, którzy mają
ukończone 18 lat.
§4 Warunkiem przyjęcia przez Stowarzyszenie Gildia Sztuki zgłoszenia uczestnictwa
w prelekcji na wolnej scenie jest wypełnienie w sposób prawidłowy i kompletny
odpowiedniego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej i przesłanie go do dnia
15.05.2016 do godziny 23:59.
§5 Oceny zgłoszeń i wyboru prelekcji dokonuje Stowarzyszenie Gildia Sztuki. Decyzja
Stowarzyszenia jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Oficjalne ogłoszenie prelegentów
wolnej sceny nastąpi do dnia 17.05.2016
§6 Uczestnicy wolnej sceny zobowiązany jest do zachowań scenicznych zgodnych z kulturą
i dobrymi obyczajami.
§7 Wszyscy prelegenci wolnej sceny wyrażają zgodę na bezpłatną rejestrację występu
i umieszczenie nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych,
wykorzystywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje itp. ) w celu
związanym z działalnością lub promocją Stowarzyszenia Gildia Sztuki. Wykonawcy wolnej
sceny wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji prelekcji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)
§8 Stowarzyszenie Gildia Sztuki nie zapewnia prelegentom wolnej sceny:
- noclegów;
- wyżywienia;
- zwrotu kosztów podróży i wynagrodzenia za udział w prelekcji na wolnej scenie.
§9 Udział w prelekcji na wolnej scenie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
§10 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Stowarzyszenia Gildia
Sztuki, a sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

