REGULAMIN
uczestnictwa w Akademii Sztuk Przepięknych realizowanej w ramach
26. Pol’and’Rock Festival ONLINE - Najpiękniejszej Domówki Świata
organizowanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Akademia Sztuk Przepięknych organizowana w ramach Pol’and’Rock Festival jest miejscem
stworzonym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla wymiany poglądów, ideologii
i prezentowania różnych światopoglądów bez naruszania obowiązującego porządku prawnego.
W tym roku zapraszamy Was na Akademię Sztuk Przepięknych w wersji ONLINE.
I.

Sposób zgłoszenia do uczestnictwa w ASP
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, związki religijne lub wyznaniowe), firmy,
osoby prawne oraz osoby prywatne (zwane dalej „Organizacjami”), mogą brać udział w 26.
Pol’and’Rock Festival ONLINE – Najpiękniejsza Domówka Świata (zwanym dalej „NDŚ”) po
otrzymaniu zezwolenia Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (zwanej dalej
„Fundacją”) i ustaleniu dokładnego programu warsztatów na NDŚ w ramach Akademii Sztuk
Przepięknych (dalej zwanej „ASP”),
2. Udział w ASP może polegać na:
1) prowadzeniu warsztatów w całości przeprowadzanych przez Organizację (w tym w
zakresie samej transmisji), które będą promowane w ramach komunikacji NDŚ,
2) innych działaniach uzgodnionych z Fundacją,
3) warsztatach prowadzonych w studio, z którego prowadzona jest transmisja NDŚ w
dniach 30.07. – 1.08.2020 (ta forma nie jest jeszcze pewna i zostanie potwierdzona
przez Fundację na stronie https://polandrockfestival.pl/asp/zglos-swoj-udzial).
3. Warsztaty online, o których mowa w ust. 2 pkt 1), będą odbywać się od 21 lipca w
następujących blokach tematycznych:
1) Zdrowie/ Integracja (21.07.2020)
2) Ekologia (22.07.2020)
3) Kultura (23.07.2020)
4) Psychologia i rozwój osobisty (24.07.2020)
5) Hand made (25.07.2020)
6) Zajęcia dla dzieci (26.07.2020)
7) Nauka i wiedza (27.07.2020)
8) Walka z uzależnieniami (28.07.2020)
9) Prawa człowieka/edukacja globalna (29.07.2020)
4. Procedura zgłoszenia Organizacji na ASP:
• Organizacja musi dokonać zgłoszenia do 19 czerwca 2020 r. poprzez przesłanie
wiadomości e-mail na adres p.romulewicz@wosp.org.pl
• w zgłoszeniu należy ująć:
o podstawowe dane i informacje o działalności Organizacji,
o program działań Organizacji na NDŚ (temat warsztatu, wskazanie kategorii
dotyczy warsztat – pkt 1) - 9) w ust. 3, opis warsztatu),
o dane kontaktowe (w tym telefon komórkowy),
o 2 zdjęcia z jakichś warsztatów Organizacji – najlepiej z naszego Festiwalu,

w zgłoszeniu mogą znaleźć się propozycje innych działań niż warsztaty
tematyczne wskazane w ust. 3,
o Mile widziana jest informacja, ile razy dana Organizacja była na Festiwalu.
Wszelkie zmiany w programie muszą być uzgadniane z Fundacją.
o

W przypadku, gdy program działań nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu lub z innych
względów nie jest on w ocenie Fundacji odpowiedni, Fundacja cofa wcześniej wyrażoną zgodę
na udział w ASP.
II.

Zasady uczestnictwa Organizacji w ASP
5. Link do transmisji warsztatów, Organizacja musi przesłać najpóźniej na 24 godziny przed
rozpoczęciem transmisji (prosimy jednak o przesyłanie linków na tydzień przed).
6. Biorąc udział w ASP, Organizacja zobowiązana jest do stosowania się do wszelkich poleceń
Fundacji i jej przedstawicieli.
7. Organizacja ma obowiązek dbać o wszelkie normy bezpieczeństwa w miejscu, gdzie prowadzi
swoją działalność (przepisy BHP, przepisy przeciwpożarowe, przepisy SANEPID itd.).
8. Organizacja zobowiązana jest do przedstawienia Fundacji sponsorów, których logotypy będą
prezentowane w czasie transmisji warsztatów. Umieszczanie jakichkolwiek logotypów wymaga
akceptacji Fundacji.
9. Organizacja ponosi wszelkie koszty uczestnictwa w ASP.
10. Po zakończeniu Festiwalu Pol’and’Rock Organizacja zobowiązana jest do przedstawienia
efektów swojego uczestnictwa w Festiwalu Pol’and’Rock poprzez przesłanie informacji na
adres e-mail: a.stawicka@wosp.org.pl lub p.romulewicz@wosp.org.pl. Nieprzesłanie
informacji może być podstawą do odrzucenia zgłoszenia w kolejnym roku. Informacja może
obejmować materiał zdjęciowy. Przesyłając materiał zdjęciowy Organizacja oświadcza, że
uzyskała zgody na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych na zdjęciach przez Fundację
oraz udziela Fundacji nieodpłatnie licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na publikację.

III.

Restrykcje w zakresie udziału Organizacji w Festiwalu Pol’and’Rock
11. Członkowie Organizacji (w tym prowadzący warsztaty) zobowiązani są do przestrzegania
całkowitego zakazu używania i rozpowszechniania wszelkich używek oraz alkoholu.
12. Organizacja nie ma prawa:
1) współtworzyć transmisji z innymi organizacjami bez uprzedniego uzgodnienia tego
z Fundacją.
2) prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych.
3) prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej.

IV.

Postanowienia końcowe
13. Fundacja zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na udział Organizacji w ASP bez podawania
przyczyny m.in. w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu. Organizacji nie przysługuje
prawo odwołania od takiej decyzji Fundacji. Cofnięcie zgody na udział Organizacji w Festiwalu
Pol’and’Rock, oznacza obowiązek przerwania warsztatów przez Organizację lub konieczność
opuszczenia studio, z którego prowadzona jest transmisja NDŚ.

14. Wysłanie zgłoszenia do udziału w ASP realizowanej w ramach Festiwalu Pol’and’Rock jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów
obowiązujących w ramach NDŚ.
15. Niniejszy
regulamin
jest
publikowany
na
stronie
internetowej
NDŚ
(https://polandrockfestival.pl/).

