Regulamin występów na scenie podczas Festynu Organizacji
Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych
społecznie
14.09.2019 Aleja Gwiazd Żużla

1. Uczestnikami sceny są podmioty, które w wyznaczonym terminie na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zgłosiły chęć występów.
2. Maksymalny czas występu jednego podmiotu wraz z wejściem i zejściem to 6 minut.
3. Występujący mają obowiązek wstawienia się pod sceną minimum10 minut przed
planowanym występem.
4. W przypadku zdarzeń losowych, skutkujących niemożliwością występu na scenie,
należy o fakcie niezwłocznie poinformować organizatora, który będzie do dyspozycji
pod sceną.
5. Organizator gwarantuje zapotrzebowanie techniczne (mikrofony, nagłośnienie)
zgłoszone w formularzu.
6. W przypadku własnego podkładu, warunkiem występu na scenie jest dostarczenie
pliku muzycznego do organizatora. Oprócz tego, należy w dniu Festynu posiadać plik w
formacie mp3.
7. Pliki muzyczne dostarczyć należy najpóźniej do 3września do godziny 15:30, do Biura
Pełnomocnika do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, które mieści się
przy
Al. Jana Pawła II 21 a.
8. Niedostarczenie plików w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem
występu na scenie.
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 na leżaki, miejsca dla widowni znajdują się za
leżakami.
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 z jego winy.
16. Harmonogram 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.
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