REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH I WYKŁADACH III EDYCJI WROCLOVE DEISGN FESTIVAL –
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU DOBRYCH PROJEKTÓW

1. Głównym organizatorem oraz pomysłodawcą III edycji Wroclove Design Festival - Międzynarodowego
Festiwalu Dobrych Projektów (zwanego dalej Festiwalem) oraz realizowanych w jego ramach stref i
programu jest Fundacja OPEN MIND (zwana dalej Fundacją) z siedzibą we Wrocławiu (54-001), przy ul.
Średzkiej 39a/4. Festiwal odbędzie się w dniach 18-22 maja 2016, w Aleja Bielany (ul. Czekoladowa 20,
Bielany Wrocławskie).
2. Fundacja odpowiedzialna jest za organizację w dniach 19-22 maja 2016r. w ramach Festiwalu
warsztatów oraz wykładów opisanych na stronie www.wroclovedesign.pl w zakładce Harmonogram.
3. Rekrutacja na poszczególne warsztaty oraz wykłady wraz z ich pełnym opisem ogłaszana jest
każdorazowo na stronie internetowej Festiwalu www.wroclovedesign.pl. Na każde warsztaty oraz
wykłady przewidziany jest osobna rekrutacja.
4. Re k r u t a c j a p r o w a d z o n a j e s t o d p o w i e d n i o z a p o ś r e d n i c t w e m s t r o n y i n t e r n e t o w e j
www.wroclovedesign.pl aż do momentu wyczerpania limitu miejsc. Chęć uczestnictwa w warsztatach
zgłasza się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Za termin zgłoszenia
uznaje się termin wypełnienia formularza wskazany przez system elektroniczny.
5. O pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że opis warsztatu
wskazuje na inne kryterium. Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzane jest telefonicznie bądź
pocztą elektroniczną najpóźniej do 48 godzin od chwili zgłoszenia.
6. W przypadku dostępności wolnych miejsc na warsztaty i wykłady zgłoszenia dokonać można także
osobiście w kasie Festiwalu zlokalizowanej w miejscu jego realizacji, w godzinach i dniach, określonych
na www.wroclovedesign.pl. W przypadku płatnych warsztatów i wykładów płatność należy dokonać na
przelewem na rachunek bankowy Fundacji lub w kasie Festiwalu w chwili zgłoszenia i wypełnienia
formularza.
7. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w danych
warsztatach, tworzą listę rezerwową. Osoby, które znajdą się na liście rezerwowej, są o tym
informowane drogą mailową, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem wykładu lub warsztatu. W
przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo
proponowane jest niezwłocznie kolejnym osobom z listy rezerwowej.
8. Potwierdzenie, o którym mowa w punkcie 7, może zawierać zobowiązanie Uczestnika do udostępnienia
dodatkowych informacji niezbędnych dla przeprowadzenia warsztatów.
9. W przypadku warsztatów płatnych, o ostatecznym zakwalifikowaniu się Uczestnika decyduje
uregulowanie należności, nie później niż do 48 godzin od chwili potwierdzenia przez Fundację
przyjęcia rezerwacji. 48 godzinny termin obowiązuje do dnia 18 maja 2016r. W dniach 18-22 maja
2016r. obowiązuje termin płatności w dniu otrzymania potwierdzenia rezerwacji przelewem lub
gotówką w kasie Festiwalu. W przypadku braku płatności rezerwację uznaje się za nieważną.
10.Opłata z tytułu udziału w warsztatach lub wykładach nie zwalnia uczestnika z opłaty biletu wstępu na
Festiwal zgodnie z cennikiem umieszczonym na www.wroclovedesign.pl.
11.Zakwalifikowani Uczestnicy są zobowiązani do podpisania listy obecności na wykładzie lub warsztacie
oraz ankietę ewaluacyjną.
12.Każdemu Uczestnikowi, który ukończył warsztaty, co poświadczone jest jego podpisem na liście, po
jego ukończeniu przysługuje imienny certyfikat.

13.Osoba, która zakwalifikowała się do uczestnictwa w warsztatach, może z niego zrezygnować pocztą
elektroniczną w odpowiedzi na wiadomość potwierdzającą pomyślne przejście rekrutacji, nie później
jednak niż na 24 godziny od chwili otrzymania potwierdzenia od Fundacji. W razie telefonicznego
zgłoszenia nieobecności Fundacja może wymagać pisemnego potwierdzenia rezygnacji.
14.Jeśli Uczestnik, pomimo zakwalifikowania na warsztaty, nie stawi się na zajęcia i nie poinformuje o
tym Fundacji w sposób opisany w punkcie 13, wykluczony zostaje z rekrutacji na zajęcia organizowane
przez kolejne dni Festiwalu. W przypadku warsztatów płatnych opisana nieobecność równoznaczna jest
także z utartą wpłaty opisanej w punkcie 10.
15.Materiały niezbędne do
wskazuje inaczej.

uczestnictwa w warsztatach zapewnia Fundacja chyba, że opis warsztatu

16.Fundacja jako organizator warsztatów lub wykładów nie zapewnia dojazdu na miejsce ich realizacji lub
zwrotu jego kosztów, a także noclegów lub zwrotu ich kosztów. Ponadto
17.Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wykładów, wprowadzenia zmian w
programie lub w organizacji (w tym terminu jego przeprowadzenia). Fundacja jest zobowiązana do
niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą
elektroniczną bez konieczności podania przyczyny.
18.Fundacja zastrzega sobie bezterminowe prawo do wykorzystania wybranych prac wykonanych podczas
warsztatów w celach wystawienniczych w ramach prowadzonej działalności.
19.Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach dla potrzeb
promocyjnych oraz sprawozdawczych Fundacji, przeprowadzenia zajęć oraz w celach komunikacji z
Uczestnikiem i Organizatorem (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.
U. nr 133 poz. 883).
20.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń
personelu w zakresie użytkowania obiektu szczególnie podczas sytuacji wyjątkowych lub na wezwanie
Fundacji.
21.Regulamin dostępny jest www.wroclovedesign.pl, w trakcie trwania Festiwalu, w punkcie
informacyjnym oraz kasie Festiwalu
22.Uczestnicy warsztatów oraz wykładów wysyłając zgłoszenie poprzez formularz on-line na
www.wroclovedesign.pl w zakładce Harmonogram lub wypełniony w chwili zgłoszenia dostępny
akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.

