23-25.02.2018

V JURAJSKI
FESTIWAL
FOTOGRAFICZNY
MIEJSCE
Hotel FAJKIER Wellness&SPA
Lgota Murowana 37a, 42- 425 Kroczyce
www.hotelfajkier.pl

REGULAMIN
V JURAJSKIEGO FESTIWALU FOTOGRAFICZNEGO
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1

1. Organizatorem V Jurajskiego Festiwalu Fotograficznego jest Fotoklub JURASSIC PHOTO TEAM.
2. Impreza skierowana jest do pasjonatów fotografii i ma na celu edukację oraz integrację środowiska
fotograficznego.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o „Festiwalu” należy przez to rozumieć:
a) Wykłady i prelekcje
b) Warsztaty fotograficzne ( zajęcia praktyczne )
c) Prezentacje sprzętu fotograficznego

ROZDZIAŁ 2
Warunki uczestnictwa
§2

1. Uczestnikiem Festiwalu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Udział w Festiwalu osób niepełnoletnich, tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, którzy
ponoszą za ww. osoby całkowitą odpowiedzialność.
3. Zgłoszenie
uczestnictwa
należy
dokonywać
internetowo
na
stronie
www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl w terminie do 22 lutego 2018 r.
4. O uczestnictwie w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.
5. Uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty dojazdów, noclegów, wyżywienia, itp. Dla uczestników
przygotowano promocyjne pakiety żywieniowe/noclegowe do nabycia w recepcji Hotelu.
6. Pakiety w przedsprzedaży można nabyć do 31.01.2018, po tym terminie obowiązuje cena
standardowa.
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PLATYNOWY 5 sztuk - 670 zł / przedsprzedaż - 620 zł
- 2 noclegi w pokoju 1 osobowym
- 2 drinki na imprezie integracyjnej z DJ
Wyżywienie:
Piątek - Kolacja (zupa, danie główne, 200 ml soku)
Sobota - Przerwa kawowa całodzienna (kawa, herbata, woda, ciasteczka)
- Obiad (zupa, II danie, 200 ml soku)
- Kolacja (gorąca przekąska, zimne przekąski, 200 ml soku, 200 ml wody)
Niedziela - Przerwa kawowa jednorazowa (kawa, herbata, woda, ciasteczka)
- Obiad (zupa, II danie, 200 ml soku)
- Impreza integracyjna z Dj w sobotni wieczór
- wstęp na prelekcje
- wstęp na spotkania z Mistrzami Fotografii
- wstęp na warsztaty praktyczne
- certyfikat uczestnictwa
ZŁOTY 60 sztuk - 550 zł / przedsprzedaż - 500 zł
- 2 noclegi w pokojach 2,3,4,5,6 osobowych
- 2 piwa na imprezie integracyjnej
Wyżywienie:
Piątek - Kolacja (zupa, danie główne, 200 ml soku)
Sobota - Przerwa kawowa całodzienna (kawa, herbata, woda, ciasteczka)
- Obiad (zupa, II danie, 200 ml soku)
- Kolacja (gorąca przekąska, zimne przekąski, 200 ml soku, 200 ml wody)
Niedziela - Przerwa kawowa jednorazowa (kawa, herbata, woda, ciasteczka)
- Obiad (zupa, II danie, 200 ml soku)
- Impreza integracyjna z Dj w sobotni wieczór
- wstęp na prelekcje
- wstęp na spotkania z Mistrzami Fotografii
- wstęp na warsztaty praktyczne
- certyfikat uczestnictwa
SREBRNY 30 sztuk - 300 zł / przedsprzedaż - 250 zł
- Wyżywienie:
Piątek - Kolacja (zupa, danie główne, 200 ml soku)
Sobota - Przerwa kawowa całodzienna (kawa, herbata, woda, ciasteczka)
- Obiad (zupa, II danie, 200 ml soku)
- Kolacja (gorąca przekąska, zimne przekąski, 200 ml soku, 200 ml wody)
Niedziela - Przerwa kawowa jednorazowa (kawa, herbata, woda, ciasteczka)
- Obiad (zupa, II danie, 200 ml soku)
- Impreza integracyjna z Dj w sobotni wieczór
- wstęp na prelekcje
- wstęp na spotkania z Mistrzami Fotografii
- wstęp na warsztaty praktyczne
- certyfikat uczestnictwa
BRĄZOWY - 20 sztuk - 200zł / przedsprzedaż - 150 zł
- wstęp na prelekcje
- wstęp na spotkania z Mistrzami Fotografii
- wstęp na warsztaty praktyczne / certyfikat uczestnictwa
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ROZDZIAŁ 3
§3

1. Agenda

Festiwalu

zostanie

opublikowana

na

stronie

internetowej

Organizatora

www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl . Informacje zawarte na plakacie FESTIWALU nie stanowią
oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie powstałych z przyczyn od niego
niezależnych.
3. Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego na zajęcia praktyczne.

ROZDZIAŁ 4

Odpowiedzialność
§4

1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie obiektu i
do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. W Hotelu należy zachowywać się w
sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pozostałych osób.
2. Uczestnicy Festiwalu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody wyrządzone na
terenie obiektu oraz na terenie pleneru fotograficznego.
3. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Uczestników Festiwalu.
ROZDZIAŁ 4

Ochrona danych osobowych i prawo autorskie
§5

1. Uczestnicy Festiwalu z chwilą przekazania swoich fotografii wyrażają zgodą na:
a) nieodpłatną publikację wybranych prac powstałych podczas warsztatów z zamieszczeniem imienia i
nazwiska autora w publikacjach prasowych i elektronicznych, stanowiących integralną część
przedsięwzięcia realizowanego przez Organizatora
b) nieodpłatną publikację własnego wizerunku na stronach internetowych Organizatora oraz
Partnerów, a także w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane oraz w materiałach
promocyjnych Festiwalu.
c) nieodpłatną ekspozycję fotografii wykonanych podczas warsztatów wystawie pofestiwalowej.
2. Uczestnicy mogą publikować zdjęcia wykonane podczas Festiwalu niekomercyjnie w swoich profilach
i stronach internetowych w ramach swojej promocji. Mogą również wysyłać powstałe zdjęcia na
konkursy fotograficzne po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.
§6

1. Zabrania się odsprzedawania osobom trzecim oraz wykorzystywania do celów komercyjnych zdjęć,
nagrań i innych materiałów multimedialnych realizowanych na terenie Hotelu (terenu i zabudowań).
Ewentualne wykorzystanie może nastąpić tylko po uzgodnieniu z właścicielem obiektu
2. Zabrania się również odsprzedawania osobom trzecim oraz wykorzystywania do celów komercyjnych
zdjęć z udziałem modelek i modeli.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.
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ROZDZIAŁ 5

Postanowienia końcowe
§7

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym przebieg, realizację oraz warunki
uczestnictwa w Festiwalu
2. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu (do dnia rozpoczęcia Festiwalu)
bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie
www.jurajskifestiwalfotograficzny.pl
4. Zmiany Regulaminu nie mogą rodzić skutków ani roszczeń finansowych dla Uczestników Festiwalu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub
niewłaściwych danych osobowych.
6. W przypadku zmiany danych, podanych przy zgłoszeniu udziału w Festiwalu, Uczestnik jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora.
7. Zgłoszenie się na Festiwal jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacji niniejszego
Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w
celach przeprowadzenia i realizacji Festiwalu.
8. W przypadku korzystania przez Organizatora z prac Uczestników Festiwalu, w celach określonych w
niniejszym Regulaminie (wystawa lub publikacja), Organizator zobowiązuje się każdorazowo podawać
autora pracy.
9. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Administrator zbioru danych
osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że Uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest akceptacja niniejszego regulaminu potwierdzona
własnoręcznym podpisem „Oświadczenia” na miejscu w dniu FESTIWALU.
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