
 
 

Regulamin występów na scenie podczas  

Festynu Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm 

zaangażowanych społecznie 

1. Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm 

zaangażowanych społecznie odbędzie się  15 września 2018 roku w 

godzinach od 12:00 do 16:00 na Alei Gwiazd Żużla w Lesznie, 

2. Organizatorami są Miasto Leszno, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zakład Zieleni oraz Miejski Zakład 

Budynków Komunalnych, 

3. Uczestnikami sceny są podmioty, które w wyznaczonym terminie na 

formularzach zgłosiły chęć występów, 

4. Maksymalny czas występu jednego podmiotu wraz z wejściem i zejściem 

uwzględniony jest w harmonogramie występów na scenie, 

5. Występujący mają obowiązek wstawienia się pod sceną na 15 minut przed 

planowanym występem, 

6. W przypadku zdarzeń losowych, skutkujących niemożliwością występu na 

scenie, należy o fakcie niezwłocznie poinformować organizatora, który 

będzie do dyspozycji pod sceną, 

7. Organizator gwarantuje zapotrzebowanie techniczne (mikrofony, 

nagłośnienie) zgłoszone w formularzu, 

8. W przypadku własnego podkładu muzycznego, warunkiem występu jest 

dostarczenie plików muzycznych do organizatora. Oprócz tego, należy w 

dniu Festynu posiadać pliki w formie cyfrowej nagrane na np. pendrive czy 

płytę CD, 

9. Za jakość nagrania odpowiada występujący, 

10. Wystawcy, którzy planują zorganizowanie inicjatywy np. pokazu 

sportowego w ramach swojego stoiska, mogą o fakcie poinformować 

organizatora, który będzie do dyspozycji pod sceną. Informacja przekazana 

zostanie przez konferansjera ze sceny z zaproszeniem do odwiedzenia 

stoiska, 

11. Przestrzeń pod sceną przeznaczona jest dla widowni, 



 
 

12. Program występów może ulec zmianie, 

13. Występ na scenie wiąże się wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby Festynu oraz nieodpłatne utrwalanie, publikowanie 

i  rozpowszechnianie przez Organizatora Festynu  wizerunku uczestników, 

ich imion, nazwisk, nazw zespołów oraz przesłanego materiału 

muzycznego, 

14. Występujący zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa obowiązujących podczas prezentacji  na scenie oraz 

wejścia i zejścia z niej, 

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody 

powstałe podczas występów na scenie nie z jego winy,  

16. Regulamin występów na scenie może być zmieniany przez Organizatora w 

skrajnych przypadkach, 

17. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem należy konsultować 

z Biurem Pełnomocnika do spraw Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi,  

18.  Załącznikiem do Regulaminu jest harmonogram występów na scenie. 

 

Kontakt:  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

tel. 65 529 54 03 

e-mail: aol@leszno.pl 

www.ngo.leszno.pl 

www.facebook.com/LeszczynskieNGO 

mailto:aol@leszno.pl
http://www.ngo.leszno.pl/

