
REGULAMIN IMPREZY
„Obieżyświaty. Włocławskie spotkania podróżników”

1. Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku.
2. Impreza odbędzie się 18 listopada 2017 r. w siedzibie organizatora przy ul. Łęgskiej 28.
3. Celem  imprezy  jest  popularyzacja  niekomercyjnej  działalności  podróżniczej,  wymiana

doświadczeń i integracja podróżników.
4. Uczestnikiem  imprezy  może  zostać każdy,  kto  w  nieprzekraczalnym  terminie  do

13 października 2017 r. złoży u organizatora osobiście w pok. nr 60 (godz. 8-15) lub drogą
mailową na adres pszpetkowska@ckbb.pl kompletne zgłoszenie składające się z:
◦ -  opisu  prezentacji  (w  formie  tekstu,  nagrania,  filmu  nagranego  na  płycie  lub

zamieszczonego w internecie),
◦ - kilku fotografii, które będą wykorzystywane w czasie pokazu,

◦ -  własnoręcznie  podpisanego  regulaminu  (w  przypadku  zgłoszenia  mailem  skanu

z podpisem)
◦ - wypełnionej karty zgłoszenia.

5. W przypadku wpłynięcia zbyt dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega prawo wyboru
najciekawszych, spośród nadesłanych, prezentacji do uczestnictwa w imprezie.

6. Osoby  zakwalifikowane  zostaną powiadomione  o  udziale  w  imprezie  telefonicznie  lub
mailowo do 3 listopada 2017 r.

7. Uczestnicy  po  zakwalifikowaniu  do  udziału  są  zobowiązani  do  uiszczenia  opłaty
w wysokości  10 zł  w terminie  do 10 listopada 2017 r.  w kasie   lub na konto  bankowe
CK „Browar B.” 79 1540 1027 2102 9142 6468 0001 tytułem „akredytacja – obieżyświaty”.

8. Szczegółowe  informacje  dotyczące  harmonogramu  spotkania  uczestnicy  otrzymają po
zakwalifikowaniu prezentacji.

9. Uczestnik po zakwalifikowaniu do udziału zobowiązuje się udzielić organizatorowi praw
niewyłącznych do wykorzystania dostarczonych materiałów do celów promocji spotkania.

10. Czas na wygłoszenie prezentacji wynosi 30 minut.
11. Zgłaszana  prezentacja  musi  dotyczyć podróży,  którą uczestnik  odbył i  zakończył przed

złożeniem zgłoszenia.
12. Dopuszcza  się zgłoszenie  więcej  niż jednej  prezentacji,  jednak  każdy  uczestnik  może

przedstawić tylko jedną prezentację podczas spotkania.
13. Prezentacja może być pracą zbiorową, tj. może wygłosić ją na scenie więcej niż jedna osoba.
14. Organizator  nie  wypłaca  honorariów  za  przedstawienie  prezentacji  i  nie  partycypuje

w kosztach jej przygotowania.
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