REGULAMIN XXI FESTIWALU SZTUKI NASZYCH DZIECI
dla uczestników prezentacji i odbiorców wydarzenia.
1. Festiwal Sztuki Naszych Dzieci (zwany dalej wydarzeniem) ma charakter multimedialnego przeglądu
twórczości artystycznej (muzyczno-wokalnej, teatralnej, tanecznej) dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej udostępnionego od dnia 25 października 2020 r. na stronach
http://www.105.edu.pl/sub,pl,festiwal-sztuki.html
https://pl-pl.facebook.com/FestiwalSztukiNaszychDzieci/
2. Dostarczone karty zgłoszenia na XXI Festiwal Sztuki Naszych Dzieci są aktualne.
Zespoły są wpisane w program Festiwalu dostępny w pliku:
http://www.105.edu.pl/festiwal_pliki/21_Festiwal_2020/Program_XXI_FSND_2020.pdf
3. Prezentacja artystyczna nie może przekraczać ram czasowych podanych w karcie zgłoszenia –
maksymalnie 15 minut. Uwzględniając wyjątkową sytuację i nową formułę wydarzenia prezentacja
może też przedstawiać „Pół żartem - pół serio” historię danego zespołu artystów i może być skrócona
do kilku minut. Prosimy wówczas o ewentualne podanie nowych tytułów prezentacji. Materiał nie musi
odnosić się do hasła festiwalu.
4. Prezentację należy dostarczyć w formie elektronicznej, w formacie: MOV, MPEG4, MP4 lub AVI .
Termin nadsyłania - do dnia 20.10.2020 r.
Adres do kontaktu: festiwal@105.edu.pl, telefon do kontaktu: 0 - 600 326 002 / kierownik wydarzenia
Agnieszka Gapińska.
5. Zespół biorący udział w prezentacji nie może liczyć więcej niż 15 artystów.
6. Ze względu na możliwości organizacyjne Komitet Festiwalowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia
ilości występujących zespołów, bądź liczby zespołów związanych z jedną placówką.
7. Wgląd w prezentacje poprzez środki przekazu zdalnego jest bezpłatny i będzie dostępny od 25
października 2020 roku. Osoby indywidualne oraz grupy publiczności chętne do oglądania prezentacji
festiwalowych w formie multimedialnej będą miały podany termin i dostęp do prezentacji poprzez
strony:
http://www.105.edu.pl/sub,pl,festiwal-sztuki.html
https://pl-pl.facebook.com/FestiwalSztukiNaszychDzieci/
8. Uczestnicy Festiwalu otrzymują dyplomy i upominki dostarczone pocztą lub osobiście, a opiekunowie
z kart zgłoszeń imienne podziękowania od organizatorów.
9. Do dnia 20 listopada 2020 r. odbędzie się zdalne spotkanie – warsztaty dla organizatorów i opiekunów
zespołów artystycznych mające na celu podsumowanie imprezy prowadzone przez profesjonalnych
instruktorów. Link do warsztatów oraz dane organizacyjne zostaną uczestnikom przekazane mailowo –
na adresy mailowe podane w karcie zgłoszenia - najpóźniej 10 dni przed warsztatami.
10. Wypełniając formularz zgłoszenia i nadsyłając prezentację wszyscy uczestnicy prezentacji scenicznych
i ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację wizerunku w środkach przekazu multimedialnego oraz
w celach promujących Festiwal Sztuki Naszych Dzieci.
11. Prezentacje sceniczne i utwory muzyczne wykorzystane przez występujące zespoły nie mogą naruszać
praw autorskich osób trzecich. Za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, m. in. praw
autorskich związanych z wykorzystaniem utworów podczas Wydarzenia odpowiedzialność ponosi
osoba prowadząca placówkę, zgłaszającą zespół na przegląd artystyczny a odpowiedzialność
organizatora Wydarzenia jest wyłączona.
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