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Art Bibuła. Festiwal zinów, photobooków i małych wydawnictw
REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW
„Art Bibuła. Festiwal zinów, photobooków i małych wydawnictw”
Warsztaty
„Jak zrobić
zina?”
1. Organizatorem
wydarzenia
„Art
Bibuła. Festiwal zinów, photobooków i małych wydawnict
REGULAMIN
UDZIAŁU
W
WARSZTATACH
31.03.2019
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 K
oraz Fundacja Paper Beats Rock (nr KRS: 0000592414, zarajestrowana pod adresem: ul
Organizatorem warsztatów z projektowania książki fotograficznej, zwanych dalej warsztatami, są
Mazowiecka 125/133, 30-023 Kraków).
Fundacja dla Filmu i Fotografii (nr KRS: 0000498514, zarejestrowana pod adresem: ul. Zofii
2. W Festiwalu mogą wziąć udział artyści profesjonalni i nieprofesjonalni, projektanci, kolekt
Kossak-Szczuckiej 45C/26, 40-578 Katowice) oraz Fundacja Paper Beats Rock (nr KRS:
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Administratorem zbioru danych osobowych jest Fundacja dla Filmu i Fotografii. Administrator
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17.Udział w Warsztatach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie prac w
Festiwalu, a także na wykorzystanie oraz zamieszczenie imienia i nazwiska Wystawcy.
18.Administratorem zbioru danych osobowych jest Fundacja dla
Filmu
i Fotografii. Administr
Data
i podpis:
zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, cho
warunkuje możliwość udziału___________________________________
w Festiwalu oraz że uczestnikowi wydarzenia przysługuje p
dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

Dat

___________________________

