Regulamin wystawy artystycznej
1. Zgłoszenia do wystawy będą otwarte w dniach 20.09 - 14.10.
W celu zgłoszenia zespół musi przesłać na podany we wniosku adres e-mail:
● imię i nazwisko
● dane kontaktowe (nr. telefonu)
● rodzaj wykonywanej sztuki
● zdjęcia, linki do mediów społecznościowych
● w załączniku należy dodać kilka swoich prac
2. Dopuszczone są wszystkie rodzaje sztuki wizualnej bez ograniczeń stylistycznych.
3. Prace o treściach promujących takie zachowania jak przemoc, faszyzm, rasizm,
seksizm itd. są wykluczone z przeglądu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa zgłoszonego artysty w
wystawie.
5. O zakwalifikowaniu artysty do wystawy decyduje komisja powołana przez
organizatora na podstawie nadesłanych prac. Decyzja komisji jest ostateczna i
nieodwołalna.
6. Zakwalifikowani artyści zostaną ogłoszone do 4 dni od zakończenia zgłoszeń.
7. Miejsce na sali oraz wymagania techniczne zostaną ustalone w porozumieniu z
zakwalifikowanymi artystami.
8. Każdy uczestnik wystawy otrzyma (po wcześniejszej konsultacji) od organizatora
stanowisko wg. potrzeb, np. stół lub sztalugi. Artyści wykonujący sztuki multimedialne
będą mogli wyświetlić swoje prace na projektorze w trakcie wydarzenia.
9. Za udział w wystawie wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie
refundują też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem.
10. W przypadku zakwalifikowania się do wystawy i wystąpienia przesłanek
uniemożliwiających udział w wystawy, artyści są zobowiązani do niezwłocznego
poinformowania organizatora o rezygnacji.
11. Zakwalifikowani artyści zobowiązani są stawić się na godzinę podaną przez
organizatora po zakończeniu zgłoszeń.
12. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na
stan znacznej nietrzeźwości lub odurzenia zostaną wykluczeni z Festiwalu.
13. Artyści zobowiązani są ściśle współpracować z personelem technicznym w celu
zapewnienia płynności w zmianach zespołów i przebiegu wydarzenia.
Ustalenia końcowe
1. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na terenie wydarzenia ogólnie przyjętych
zasad dobrych obyczajów oraz zasad bezpieczeństwa.
2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zgodą na przetwarzanie
danych osobowych oraz wykorzystywanie nadesłanego oraz zarejestrowanego w trakcie
wydarzenia materiału w celach reklamowych.
3. Artysta pokrywa koszty wyrządzonych przez niego szkód podczas wydarzenia.
4. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji
rozstrzygać będzie organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie

