REGULAMIN UDZIAŁU W
MŁODZIEŻOWYM FESTIWALU FORM TWÓRCZYCH
„WŁĄCZ”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa
w Młodzieżowym Festiwalu Form Twórczych „WŁĄCZ” – zwanego dalej w treści
regulaminu „Festiwalem”.
2. Podmiotami prowadzącymi i realizującymi festiwal jest Fundacja Wspomagania Wsi z
siedzibą w Warszawie, ul. Bellottiego 1, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Festiwal jest finansowany i realizowany we współpracy z Ambasadą Stanów
Zjednoczonych w Warszawie. Zgłoszenie oraz udział w festiwalu nie wymaga opłat
na rzecz Organizatorów.
4. Festiwal trwa od listopada 2022 r. do czerwca 2023 r. Na festiwal składają się
warsztaty regionalne (odbywające się w trzech miastach Polski: Katowice 14-16
listopada 2022 r., Toruń 21-23 listopada 2022 r. oraz Olsztyn (12-14 grudnia 2022 r.),
seminaria i wykłady online (styczeń – maj 2023 r.) oraz gala festiwalowa i
podsumowanie projektu (odbywająca się w czerwcu 2023 r. w Łodzi). Nie jest
możliwy udział w części festiwalu.

§2 CELE FESTIWALU
1. Młodzieżowy Festiwal Form Twórczych „WŁĄCZ” to festiwal form artystycznych i
edukacyjnych oraz warsztaty skierowane do młodzieży i dorosłych współpracujących
z młodymi osobami. Jego celem jest wzmocnienie u osób w wieku 15-19 postaw
antydyskryminacyjnych i otwartości na różnorodność społeczną oraz pogłębienie
integracji tych osób z ich środowiskiem.

2. Cel ten Organizator chce osiągnąć poprzez zaproszenie młodych osób do stworzenia
filmów, gier lub form artystycznych z gatunku sztuk performatywnych, które będą
artystycznym komentarzem (film, sztuki performatywne) lub edukacyjnym działaniem
/ produktem (grą) przedstawiających zróżnicowanie społeczne w ich otoczeniu.

§ 3 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
1. Uczestnikami festiwalu mogą być indywidualnie zgłoszone grupy: dwójki – trójki osób
w wieku 15-19 lat (uczennice i uczniowie szkół średnich) z dorosłym opiekunem. Do
programu możliwe jest zgłoszenie się tylko jako 3-5 osobowa grupa złożona z 2-4
młodych osób spełniające kryteria udziału oraz jednej dorosłej w roli opiekuna.
a. Jeśli osoby niepełnoletnie chcą wziąć udział w festiwalu, ale nie mogą
znaleźć opiekuna, z którym przyjadą na warsztat, mogą przyjechać bez takiej
osoby za pozwoleniem prawnych opiekunów / rodziców.
2. Osoby chętne do udziału zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: https://crm.fww.pl/zapisy/wlacz
(formularz każda osoba wypełnia indywidualnie, podając nazwę grupy, w ramach
której się zgłasza jako uczestnik lub opiekun) i wykonanie zadania rekrutacyjnego.
3. Zadanie rekrutacyjne polega na przygotowaniu krótkiego (czas max 2:59 min) filmu:
a. Treść zadania: opowiedzcie krótko, skąd się znacie i dlaczego chcecie razem
tworzyć. Powiedzcie także, jaki temat chcecie eksplorować w ramach
dostępnych form wyrazu i dlaczego.
4. Osoba zgłaszająca się na festiwal zobowiązana jest podać swoje imię i nazwisko,
email oraz telefon kontaktowy, na udostępnienie, których to danych uzyskała
uprzednio zgodę rodziców (w przypadku osób poniżej 18. roku życia).
5. Wymagania odnośnie uczestników są następujące:
a. 2-4 osobowe zespoły osób uczących się w szkołach średnich będących w
wieku 15-19 lat. UWAGA, osoby te nie muszą uczyć się w tej samej szkole;
b. dorosły opiekun (np. nauczyciel, przedstawiciel organizacji społecznej,
pracownik instytucji kultury, edukator czy samorządowiec).
6. Ilość miejsc na festiwalu ograniczona jest do 30 zespołów (po 10 zespołów na każdy
z trzech warsztatów) – o przyjęciu na festiwal decyduje ocena filmu rekrutacyjnego,
do którego link zostanie przesłany na adres wlacz@fww.pl przed końcem rekrutacji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu telefonicznego z kandydatami w
celu uzupełnienia informacji z formularza. Dodatkowo 12 osób (3 zespoły) zostanie
wpisane na listę rezerwową i zostaną przyjęte na warsztaty w wypadku rezygnacji
osób z listy głównej.

7. Oceny zgłoszeń dokonuje Organizator, karty oceny zgłoszeń nie będą okazywane do
wiadomości publicznej.
8. Kryteria oceny zgłoszenia są następujące:
a)

Film – Nasza grupa i pomysł na temat (do 3 minut) - łącznie max. 12 pkt.
DIAGNOZA SYTUACJI
0-1 – pomysł na temat nie odnosi się do żadnej konkretnej grupy społecznej lub
zjawiska społecznego lub takie odniesienie przedstawione jest na filmie bardzo
pobieżnie/ogólnie
2-3 – na filmie przedstawiono pomysł na temat w odniesieniu do konkretnej grupy
społecznej lub zjawiska społecznego, ale bez wyraźnego uzasadnienia wyboru i z
pobieżnie naszkicowanym kontekstem społecznym
4-5 – na filmie przedstawiono pomysł na temat w odniesieniu do konkretnej grupy
społecznej lub zjawiska społecznego z wyraźnym uzasadnieniem wyboru oraz
pogłębionym opisem kontekstu społecznego
KOMUNIKACJA I JASNOŚĆ PRZEDSTAWIENIA POMYSŁU
0-1– pomysł na temat jest bardzo ogólny, niejasny, lub nie jest to pomysł na temat,
który można zrealizować w jednej z trzech form festiwalowych (film, gra, sztuki
performatywne);
2-3 – pomysł na temat przedstawiony przejrzyście i konkretnie, ogólnie zarysowano
role osób w grupie
4-5 – pomysł na temat jest przedstawiony przejrzyście i konkretnie, precyzyjnie
wskazano role osób w grupie, prezentacja cechuje się dużą sprawnością
komunikacyjną i swobodą wypowiedzi,
ORYGINALNOŚĆ
0 – pomysł powiela znane i częste schematy realizacji tematu
1 – pomysł na temat zawiera oryginalne, pomysłowe elementy
2 – pomysł na temat bardzo oryginalny, nowatorski - przynajmniej w odniesieniu do
danej grupy/tematu

9. Ocena dokonana przez organizatorów jest ostateczna, nie przewiduje się procedury
odwoławczej od wyników rekrutacji.
10. Ogłoszenie listy osób przyjętych do udziału w warsztatach nastąpi do dnia 6 grudnia
2022 r. na stronach internetowych FWW (www.fundacjawspomaganiawsi.pl). Wszystkie
osoby, które wypełniły formularz zostaną powiadomione mailowo o wynikach rekrutacji.

11. Komunikacja z uczestnikami odbywać się będzie poprzez mail – uczestnicy są
zobowiązani do regularnego sprawdzania wiadomości.

§ 4 ZASADY UDZIAŁU W FESTIWALU
1. Festiwal składa się z następujących komponentów:
a. warsztaty regionalne (odbywające się w 3 miastach Polski – Katowice 14-16
listopada 2022 r., Toruń 21-23 listopada 2022 r. i Olsztyn 12-14 grudnia 2022
r.),
b. spotkania i wykłady online (styczeń – maj 2023)
c. mentoring (przynajmniej 4 godziny spotkań z indywidualną
mentorką/mentorem) i realizacja projektów artystycznych przez grupy
uczestników w okresie od zakończenia warsztatów w grudniu 2022 r. do 15
maja 2023 r.
d. finałowa gala festiwalowa (odbywająca się w czerwcu 2023 r. w Łodzi).
2. Konieczny jest udział w całości festiwalu. Konieczny jest udział całej
zakwalifikowanej grupy.
3. Zgłoszenia na festiwal muszą być przesłane do organizatora w terminach podanych
na stronie festiwalu: https://fundacjawspomaganiawsi.pl/wlaczfestiwal/
4. W przypadku rezygnacji jednej osoby z pary z udziału w projekcie możliwe jest
znalezienie osoby na zastępstwo w tej grupie, jednak kandydatura osoby na
zastępstwo musi spełniać wszystkie kryteria przewidziane w rekrutacji i zostać
zaakceptowana przez Organizatora. W przypadku braku akceptacji osoby na
zastępstwo Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia indywidualnemu
uczestnikowi udziału w Festiwalu.
5. Udział w festiwalu jest bezpłatny – organizatorzy zapewniają noclegi w hotelach w
Białymstoku, Katowicach, Toruniu i Łodzi a także wyżywienie (3 posiłki dziennie) i
zwrot kosztów transportu do Łodzi do kwoty 180 zł na osobę.
6. Udział w festiwalu mogą wziąć jedynie osoby w pełni zaszczepione, posiadające
ważny Unijny Certyfikat COVID.
7. Osoby, które w dniu rozpoczęcia spotkania stacjonarnego, będą miały objawy infekcji
wirusowej takie jak katar, kaszel, kichanie czy wysoka temperatura ciała, nie będą
mogły wziąć udziału w spotkaniu.
8. Organizatorzy zapewniają wszelkie materiały, sale warsztatowe oraz transport
lokalny w trakcie festiwalowych warsztatów.
9. Uczestnicy mają obowiązek:

a. brać udział we wszystkich zajęciach warsztatowych i praktycznych w trakcie
trwania festiwalu, o ile nie zostali zwolnieni z tych zajęć przez organizatora
lub lekarza;
b. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć;
c. stosować się do regulaminu, a także poleceń trenerów i organizatorów;
d. dbać o czystość i porządek w pokojach i salach warsztatowych, a także dbać
o powierzone mienie;
e. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać wychowawców o każdej
sytuacji stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa;
f.

nie opuszczać hotelu i miejsca warsztatów bez zgody organizatora lub
opiekuna i w godzinach nocnych (22 – 6);

g. posiadać przy sobie dowód tożsamości w postaci legitymacji szkolnej;
h. ponoszenia odpowiedzialności finansowej za wszystkie szkody wyrządzone
przez siebie podczas pobytu na warsztacie.
10. Uczestnicy po zakończeniu warsztatów zobowiązują się:
a. wziąć udział w spotkaniach mentoringowych w okresie styczeń-maj 2022;
b. zrealizować ze wsparciem mentorki/a projekt artystyczny zaplanowany
podczas warsztatów;
c. przesłać pracę festiwalową i sprawozdanie z przeprowadzonych działań do
dnia 15 maja 2023 r.
11. Zaświadczenie o udziale Festiwalu Włącz otrzymają jedynie osoby, które zrealizują
założenie festiwalu opisane w punktach 8 i 9.
12. Prace festiwalowe zostaną umieszczone na stronach i portalach społecznościowych
Organizatora i będą publicznie dostępne.
13. Wszystkich uczestników i uczestniczki, bez względu na wiek, obowiązuje
bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i kupowania alkoholu lub narkotyków.
14. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik znajduje się pod wpływem lub posiada
alkohol lub narkotyki kierownik ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia
lekarza, policji oraz rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika. Uczestnik taki
zostanie niezwłocznie usunięty z warsztatu.
15. W przypadku celowego zniszczenia mienia przez uczestnika/uczestników zostaje
sporządzony protokół zniszczenia podpisany przez kierownika warsztatu oraz
sprawcę/sprawców zniszczenia. Koszt naprawy szkody ponosi uczestnik lub
rodzic/opiekun prawny uczestnika.

16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy zabrane przez
uczestników na warsztat.
17. Podczas warsztatu obowiązuje zakaz odwiedzin w miejscu zakwaterowania osób nie
uczestniczących w warsztacie bez zgody i wiedzy wychowawcy lub/i kierownika
warsztatu.
18. W przypadku rażących naruszeń regulaminu organizator zastrzegaja sobie prawo
usunięcia uczestnika z festiwalu, po wcześniejszym poinformowaniu rodziców lub
opiekunów prawnych. W takiej sytuacji organizator nie ponoszą jakichkolwiek
kosztów związanych z relegowaniem uczestnika z festiwalu.

§ 5 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów powstałych w trakcie prowadzenia
rekrutacji oraz warsztatów i opracowanych na zamówienie organizatora podczas
realizacji warsztatów posiada organizator.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały
powstałe w ramach warsztatów, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści
z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych programu.
3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia warsztatów i upublicznione przez
FWW można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek
prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle
pochodzenia materiałów. FWW nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie,
wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie
materiałów powstałych w trakcie prowadzenia warsztatów, z wyjątkiem
niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych
placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.
4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia warsztatów do celów
komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody
FWW.

§ 6 INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,
nazywanymi powszechnie „RODO”, informujemy, że:
2. Administratorem danych uczestników projektu Festiwal Młodzieżowych Form
Twórczych „WŁĄCZ” jest Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą przy ul. Bellottiego
1, 01-022 Warszawa, nazywana dalej Fundacją. Wszystkie sprawy dotyczące
przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres rodo@fww.pl

3. Dane uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i zamieszkiwana
miejscowość) Fundacja przetwarza w celu organizacji projektu Festiwal
Młodzieżowych Form Twórczych „WŁĄCZ”: przeprowadzenia naboru i rozpatrzenia
zgłoszeń do projektu, stworzenia listy uczestników spotkań warsztatowych w Toruniu,
Białymstoku i Katowicach, stworzenia listy uczestników spotkań online
organizowanych w trakcie projektu, stworzenia listy uczestników spotkania
finałowego w Łodzi, stworzenia bazy danych zawierających informacje o postępach
uczestników w projekcie – udziału w spotkaniach, nadsyłania prac projektowych,
współpracy z edukatorami.
4. Fundacja zobowiązuje się do przeprowadzenia projektu, a Uczestnik do udziału
w nim – jest to umowa dwustronna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
lecz konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy – bez podania danych
osobowych nie jest możliwy udział w projekcie. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych projekcie Festiwal Młodzieżowych Form Twórczych „WŁĄCZ” jest
zatem niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Dodatkowo Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe uczestników projektu (imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i zamieszkiwana miejscowość) w celu
informowania (w trakcie projektu i po jego zakończeniu) o innych działaniach
Fundacji (np. konkursach dla młodzieży). Nasze działania są niekomercyjne, ich
celem jest edukacja, dlatego informowanie o nich traktujemy jako prawnie
uzasadniony interes realizowany przez naszą Fundację (art. 6 ust.1f RODO).
6. Uczestnik prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a po zakończeniu umowy również prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania.
7. Fundacja udostępni dane Uczestników podmiotom przetwarzającym, które świadczą
na jej rzecz usługi konieczne do przeprowadzenia projektu: dostawcom systemów
informatycznych i usług IT osobom współpracującym z Fundacją przy koordynacji
projektu.
8. Fundacja udostępni następujące dane Uczestników Ambasadzie USA w Warszawie
w celu sfinalizowania rekrutacji do projektu: film nagrany na potrzeby rekrutacji,
imiona i nazwiska osób występujących w filmie.
9. Fundacja udostępni dane Uczestników (imię i nazwisko) również podmiotom
przetwarzającym, które świadczą na jej rzecz usługi hotelowe w celu tworzenia list
gości hotelowych oraz osobom zatrudnionym do prowadzenia działań edukacyjnych
(imię, nazwisko, dane kontaktowe) w celu umożliwienia komunikacji.
10. W przypadku gdyby Fundacja przetwarzała dane w sposób niewłaściwy, każdy
z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane osobowe przekazane przez Uczestników w celu przeprowadzenia projektu
będą przetwarzane do zakończenia projektu, a następnie przez okres związany ze
sprawozdawczością oraz przez okres, do którego zobowiązują przepisy prawa
powszechnie obowiązującego w Polsce. Dane kontaktowe, przetwarzane w celu

informowania o działaniach Fundacji będziemy przetwarzać tak długo, jak długo
będziemy działać. Jeśli jednak Uczestnik nie chce, żebyśmy je przetwarzali
– prosimy napisać do nas w tej sprawie na adres rodo@fww.pl, wtedy jego lub jej
dane usuniemy z naszej bazy.
12. Jeżeli Uczestnik lub Uczestniczka wyrażą zgodę na opublikowanie ich danych
w serwisach internetowych Fundacji w celu informowania o ich udziale w projekcie
– dane będą tam opublikowane do momentu odwołania przez nich zgody.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy
przesyłać na adres poczty elektronicznej: wlacz@fww.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia
uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie
internetowej programu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa
polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, nazywanymi
powszechnie „RODO”, informujemy, że:
Administratorem danych uczestników projektu Festiwal Młodzieżowych Form Twórczych
„WŁĄCZ” jest Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą przy ul. Bellottiego 1, 01-022
Warszawa, nazywana dalej Fundacją. Wszystkie sprawy dotyczące przetwarzania danych
osobowych prosimy kierować na adres rodo@fww.pl
Dane uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i zamieszkiwana
miejscowość) Fundacja przetwarza w celu organizacji projektu Festiwal Młodzieżowych
Form Twórczych „WŁĄCZ”: przeprowadzenia naboru i rozpatrzenia zgłoszeń do projektu,
stworzenia listy uczestników spotkań warsztatowych w Toruniu, Białymstoku i Katowicach,
stworzenia listy uczestników spotkań online organizowanych w trakcie projektu, stworzenia
listy uczestników spotkania finałowego w Łodzi, stworzenia bazy danych zawierających
informacje o postępach uczestników w projekcie – udziału w spotkaniach, nadsyłania prac
projektowych, współpracy z edukatorami.
Fundacja zobowiązuje się do przeprowadzenia projektu, a Uczestnik do udziału w nim – jest
to umowa dwustronna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do
zawarcia i wykonywania tej umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział
w projekcie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych projekcie Festiwal
Młodzieżowych Form Twórczych „WŁĄCZ” jest zatem niezbędność wykonania umowy (art.
6 ust. 1 lit. b RODO).
Dodatkowo Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe uczestników projektu (imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i zamieszkiwana miejscowość) w celu informowania
(w trakcie projektu i po jego zakończeniu) o innych działaniach Fundacji (np. konkursach dla
młodzieży). Nasze działania są niekomercyjne, ich celem jest edukacja, dlatego
informowanie o nich traktujemy jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez naszą
Fundację (art. 6 ust.1f RODO).
Uczestnik prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a po zakończeniu umowy również prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Fundacja udostępni dane Uczestników podmiotom przetwarzającym, które świadczą na jej
rzecz usługi konieczne do przeprowadzenia projektu: dostawcom systemów informatycznych
i usług IT osobom współpracującym z Fundacją przy koordynacji projektu.
Fundacja udostępni następujące dane Uczestników Ambasadzie USA w Warszawie w celu
sfinalizowania rekrutacji do projektu: film nagrany na potrzeby rekrutacji, imiona i nazwiska
osób występujących w filmie.
Fundacja udostępni dane Uczestników (imię i nazwisko) również podmiotom
przetwarzającym, które świadczą na jej rzecz usługi hotelowe w celu tworzenia list gości
hotelowych oraz osobom zatrudnionym do prowadzenia działań edukacyjnych (imię,
nazwisko, dane kontaktowe) w celu umożliwienia komunikacji.

W przypadku gdyby Fundacja przetwarzała dane w sposób niewłaściwy, każdy
z Uczestników ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe przekazane przez Uczestników w celu przeprowadzenia projektu będą
przetwarzane do zakończenia projektu, a następnie przez okres związany ze
sprawozdawczością oraz przez okres, do którego zobowiązują przepisy prawa powszechnie
obowiązującego w Polsce. Dane kontaktowe, przetwarzane w celu informowania
o działaniach Fundacji będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziemy działać. Jeśli
jednak Uczestnik nie chce, żebyśmy je przetwarzali – prosimy napisać do nas w tej sprawie
na adres rodo@fww.pl, wtedy jego lub jej dane usuniemy z naszej bazy.
Jeżeli Uczestnik lub Uczestniczka wyrażą zgodę na opublikowanie ich danych w serwisach
internetowych Fundacji w celu informowania o ich udziale w projekcie – dane będą tam
opublikowane do momentu odwołania przez nich zgody.

Miejscowość i data:

Podpis pełnoletniego uczestnika/czki lub prawnego opiekuna/opiekunki:

Oświadczenia uczestnika/uczestniczki
Oświadczam, że zapoznałam(-em) się i akceptuję Regulamin udziału w Festiwalu Młodzieżowych
Form Twórczych „WŁĄCZ” i zgadzam się na przestrzeganie jego zapisów w trakcie udziału w
projekcie, jestem również świadomy/a konsekwencji jakie mogę ponieść za naruszanie postanowień
Regulaminu, z usunięciem z warsztatu włącznie.
Deklaruję udział w całości projektu od dnia pierwszego dnia wybranych przeze mnie warsztatów
regionalnych (7, 14 lub 21 listopada 2022 r.) do końca spotkania finałowego w dniu 17 czerwca 2023
r.

Miejscowość, data
opiekuna/opiekunki

Podpis pełnoletniego uczestnika/czki lub prawnego

………………………………………………………………………………………………………………………
…

Załącznik nr 2 do Regulaminu

.......................................................................................
Imię i nazwisko

Zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 800 ze zm.) zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i
rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci zdjęć wykonanych w ramach projektu
Festiwal Młodzieżowych Form Twórczych „WŁĄCZ” zorganizowanego przez Fundację
Wspomagania Wsi.
Ponadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie,
rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku, dowolną techniką bądź
za pośrednictwem dowolnego medium we wskazanych celach:
a) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w celach sprawozdawczych dla podmiotu
finansującego wydarzenie – Ambasady USA w Warszawie.
b) Opublikowanie relacji z wydarzenia w mediach Fundacji Wspomagania Wsi – na
stronie https://fundacjawspomaganiawsi.pl/ oraz fanpage’ach Fundacji Wspomagania
Wsi na portalu Facebook.com.
c) Promowanie podobnych wydarzeń w przyszłości.
Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub
podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje
nieodpłatnie.

...............................
podpis osoby, która ukończyła 16 lat lub jej opiekuna prawnego / rodzica

