AKADEMIA FILMOWA IM.P. ŁAZARKIEWICZA
REGULAMIN
Warsztatów Filmowych

I. Informacje ogólne:
§1
Warsztaty Filmowe (zwane dalej „Warsztatami”) są imprezą odbywającą się w ramach Akademii
Filmowej im. P. Łazarkiewicza
§2
Akademia Filmowa im. P. Łazarkiewicza (zwana dalej „Akademią”) jest kompleksowym programem
edukacji filmowej. Projekt jest współfinansowany jest przez Gminę Jarocin, Filmotekę Narodową i
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§3
Celem Akademii jest:
Edukacja filmowa dzieci i młodzieży (innowacyjne metody, wykorzystanie nowych technologii);
Poszerzanie oferty pozaszkolnej edukacji kulturalnej i artystycznej;
Stworzenie kompleksowego, cyklicznego programu edukacji filmowej uwzględniającego realne
potrzeby docelowych grup odbiorców
Zastosowanie w procesie edukacji nowych technologii, nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz
niestandardowych metod komunikacji z młodzieżą;
kreowanie potrzeby świadomego uczestnictwa w kulturze wśród uczniów;
rozwijanie ekspresji twórczej poprzez cykl zajęć praktycznych;
§4
Wszelkie autorskie prawa majątkowe do formuły Akademii (pełna nazwa: Akademia Filmowa im. P.
Łazarkiewicza)
stanowią
autorską
koncepcję
Stowarzyszenia
„Jarocin
XXI”
zwanego dalej Organizatorami.

§5
Organizatorzy zapraszają do współudziału w organizacji Akademii inne jednostki państwowe,
społeczne i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie
i realizację programu Akademii.
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§6
Za całość spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem Akademii odpowiedzialna jest Dyrekcja
Akademii, powoływana przez Organizatora, posiadająca decydujący głos w kwestiach spornych, nie
objętych regulaminem lub wymagających dodatkowych interpretacji.
§7
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
II. Zasady udziału w Warsztatach:
§8
Warsztaty odbędą się w dniach 26 czerwca- 31 września 2016 w Jarocine
§9
Warsztaty są otwartą imprezą filmowo -edukacyjną. Zasady udziału w Warsztatach określa wyłącznie
niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter
informacyjny.
§10
Do udziału w Warsztatach może zgłosić się każda osoba w wieku od 15 lat (zwana dalej
Uczestnikiem), która dostarczy Organizatorom następujące dokumenty:
1. FORMULARZ UCZESTNICTWA (dostępny w oficjalnym serwisie internetowym Akademii:
www.akademia.jarocin.pl);
§11
Dokładnie wypełniony FORMULARZ UCZESTNICTWA należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20 czerwca 2016 r.
§12
Uczestnik powinien wysłać do Organizatorów wypełnione dokumnenty (format: WORD/PDF) w
formie elektronicznej na adres: patelka.agata@gmail.com W temacie maila należy wpisać:
"ZGŁOSZENIE - AKADEMIA FILMOWA”.
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§13
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za FORMULARZE UCZESTNICTWA, które nie dotarły do
nich, lub dotarły z opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych (np. opóźnienie ze strony firm,
które realizowały wysyłkę).
§14
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w
FORMULARZU UCZESTNICTWA. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych
osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Warsztatach.
§15
Ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje pisemne potwierdzenie
otrzymane od Organizatorów. Kwalifikacji Uczestników dokona Orgnizator na podstawie
dokumentów wskazanych w §10.
§16
Informacje na temat wyników kwalifikacji do udziału w Warsztatach można uzyskać telefonicznie po
20 czerwca 2015 r.

§17
1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i promowanie przez Organizatora efektów
swojej działalności artystycznej zrealizowanej w ramach Akademii.
2. Wszelkie efekty działalności artystycznej zrealizowanej w ramach Akademii należą do
domeny publicznej i mogą być bez żadnych ograniczeń eksploatowane przez Organizatora i
Uczestników, pod warunkiem zachowania ich artystycznej i formalnej nienaruszalności.
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III. Uwagi porządkowe:
§18
Zgłoszenie udziału w Warsztatach oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego
Regulaminu.
§19
Uczestnik ma prawo i obowiązek udziału we wszystkich zajęciach (wykładach, warsztatach,
ćwiczeniach praktycznych oraz imprezach towarzyszących) przewidzianych programem Warsztatów.
§20
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w Akademii (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833).
§21
Informacje takie, jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów związanych z
organizacją Akademii i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora.

IV. Dodatkowe informacje:
§22
Szczegółowych informacji na temat Akademii udziela biuro organizacyjne:
Stowarzyszenie JAROCIN XXI
Agata Patelka
tel.: 62 747 11 19,
tel.: 793 015 980
e-mail: patelka.agata@gmail.com

§23
Niniejszy Regulamin dostępny jest w na stronie internetowej: www.akademia.jarocin.pl
Organizator
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