Art Bibuła. Festiwal zinów, photobooków i małych wydawnictw
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW
1. Organizatorem wydarzenia „Art Bibuła. Festiwal zinów, photobooków i małych wydawnictw”,
zwanego dalej Wydarzeniem lub Festiwalem, są Fundacja dla Filmu i Fotografii (nr KRS:
0000498514, zarejestrowana pod adresem: ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 45C/26, 40-578 Katowice)
oraz Fundacja Paper Beats Rock (nr KRS: 0000592414, zarajestrowana pod adresem: ul.
Mazowiecka 125/133, 30-023 Kraków).
2. W Festiwalu mogą wziąć udział artyści profesjonalni i nieprofesjonalni, projektanci, kolektywy
artystyczne i wydawcy - wszyscy nazywani dalej Wystawcami, Uczestnikami lub
Zgłoszeniodawcami.
3. Zakwalifikowanych zostanie pierwszych 25 zgłoszeń. Wstępne potwierdzenie udziału
Zgłoszeniodawcy otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.
4. Udział w Festiwalu wymaga uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 30 zł brutto.
5. Opłata musi zostać wpłacona na konto Fundacji dla Filmu i Fotografii po otrzymaniu wstępnego
potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia i zakwalifikowaniu - nie wcześniej niż w dniu 15 marca,
najpóźniej do 20 marca. Liczy się data zaksięgowania na koncie Fundacji dla Filmu i Fotografii.
6. Dopiero uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest gwarancją uzyskania miejsca, stolika oraz
możliwości sprzedaży własnych zinów, photobooków i małych wydawnictw.
7. Dane do przelewu:
Fundacja dla Filmu i Fotografii
ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 45C/26
40-578 Katowice
Nr rachunku: 66 2130 0004 2001 0668 0169 0001
(Volkswagen Bank)
Tytuł przelewu: Art Bibuła. Udział w targach
8. Potwierdzenie udziału w wydarzeniu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych do
celów związanych z realizacją projektu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
9. Wystawca zobowiązany jest do złożenia podpisu pod niniejszym regulaminem najdalej w dniu
wydarzenia po przybyciu na miejsce Festiwalu.
10.Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie,
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu: wizerunku, wypowiedzi i ich
fragmentów Uczestników Festiwalu dla celów opublikowania w internetowych i pisemnych
publikacjach, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Fundacji
dla Filmu i Fotografii oraz Fundacji Paper Beats Rock. Uczestnikom Festiwalu nie przysługują
żadne roszczenia wobec żadnej Fundacji z tego tytułu.
11.Uczestnik ma obowiązek zjawić się w wyznaczonym miejscu najpóźniej na 30 minut przed
rozpoczęciem Festiwalu w dniach 30 i 31 marca.
12.Organizator ma prawo do wykluczenia z Festiwalu osób zakłócających przebieg wydarzenia lub
zachowujących się niestosownie.
13.Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegana przepisów bhp i ppoż.
14.O wystąpieniu zagrożenia lub zaistniałym wypadku należy natychmiast zawiadomić osobę
odpowiedzialną za obsługę techniczną.
15.Wystawca odpowiada za sprzęt i powierzone mu mienie na stanowisku pracy (stolik, krzesło). Za
uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu Wystawca ponosi odpowiedzialność materialną.
16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez Uczestników podczas
Festiwalu.
17.Udział w Warsztatach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie prac w ramach
Festiwalu, a także na wykorzystanie oraz zamieszczenie imienia i nazwiska Wystawcy.
18.Administratorem zbioru danych osobowych jest Fundacja dla Filmu i Fotografii. Administrator
zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć
warunkuje możliwość udziału w Festiwalu oraz że uczestnikowi wydarzenia przysługuje prawo
dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

Data i podpis:
___________________________________

