
 

    Regulamin Udziału w Projekcie Filmowe Miasto 

1. Warsztaty w ramach projektu Filmowe Miasto organizowane są przez Fundację Edukacji 

Kulturalnej Ad Arte z siedzibą: ul. Hawelaoska 1, 61-625 Poznao, w ramach projektu Filmowe 

Miasto. 

2. Celem Warsztatów jest interdyscyplinarna edukacja młodzieży w zakresie organizacji 

wydarzeo audiowizualnych przy wykorzystaniu praktycznych i teoretycznych metod pracy  

nad produkcją wydarzenia filmowego. 

3. Efekt Warsztatów zaprezentowany zostanie podczas dwóch wydarzeo finałowych: pokazu 

filmowego w Kinie Muza oraz spotkania edukacyjno-filmowego w przestrzeni wybranego 

centrum kultury w Poznaniu. 

4. W Warsztatach mogą wziąd udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

5. Warsztaty odbędą się sześciokrotnie w przestrzeni Inkubatora Kultury Pireus  

przy ul. Głogowskiej 35, 60-736 Poznao w dniach 02.10—06.11.2019 r. 

6. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. 

7. Warunkiem udziału w Warsztatach jest przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia na adres 

mailowy koordynatora warsztatów agnieszka.adarte@gmail.com z krótką informacją, dlaczego 

zdecydowano się uczestniczyd w warsztatach. W przypadku osób niepełnoletnich, należy 

załączyd zgodę rodzica/osoby prawnej. 

8. Warunkiem zakwalifikowania na Warsztaty jest załączenie informacji o motywacji udziału 

w Warsztatach. Termin nadsyłania zgłoszeo upływa 27.09.2019 r. 

9. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia drogą 

mailową do dnia 30.09.2019 r. 

10. Osoby zakwalifikowane do udziału w Warsztatach zobowiązane są uczestnictwa 

we wszystkich warsztatach oraz dodatkowych trzech wykładach otwartych odbywających się  

w Kinie Muza w dniach 22.10.-05.11.2019. W razie szczególnych przypadków ewentualne 

nieobecności należy uprzednio zgłaszad do koordynatora grupy. 



11. Uczestnicy wraz z informacją o kwalifikacji na Warsztaty otrzymają terminarz spotkao 

warsztatowych i wykładowych oraz wydarzeo finałowych. 

12. Do udziału w Warsztatach zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 12 osób. 

13. W przypadku zwolnienia się miejsc, kandydaci z listy rezerwowej zostaną powiadomieni 

o możliwości wzięcia udziału w Warsztatach. 

14. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są do okazania zgody rodzica/opiekuna 

prawnego na udział w projekcie Filmowe Miasto. Wzór dokumentu dostępny jest na stronie 

wydarzenia. 

15. Rezygnacja z Warsztatów jest decyzją Uczestnika i Organizator nie zwraca z tego tytułu 

pokrytych wcześniej przez Uczestnika kosztów. 

16. Uczestnik ponosi odpowiedzialnośd za ewentualne uszkodzenie sprzętu lub Sali  

podczas Warsztatów. Organizator ma prawo żądad usunięcia wyrządzonej szkody lub pokrycia 

kosztów jej naprawy. 

17. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej zgody 

na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie oraz dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku 

i wypowiedzi Uczestnika w celu późniejszej publikacji materiału. 

18. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do udzielenia Organizatorowi nieodpłatnie:  

 a. Licencji na wykorzystanie wykonanych w trakcie warsztatów prac w Internecie  

 oraz podczas wydarzenia finałowego. 

 b. Prawa do archiwizacji prac w dokumentacji Projektu, w tym na stronie WWW 

 Projektu. 

19. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Warsztatów 

swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), w zakresie przeprowadzenia i realizacji warsztatów, 

promocji warsztatów w środkach masowego przekazu, podawania do publicznej wiadomości 

informacji o warsztatach i ich uczestnikach. 

20. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 


