REGULAMIN
III FESTIWALU TWÓRCZO ZAKRĘCONYCH
KRASNYSTAW 1-3 LIPCA 2016 R.

III Festiwal Twórczo Zakręconych to impreza hobbystyczna mająca na celu promocję rękodzieła oraz
osób zajmujących się tworzeniem wyrobów artystycznych i sztuki użytkowej. Festiwal odbywa się w
dniach 1-3 lipca 2016 roku w Krasnymstawie.
ORGANIZATORZY:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Miasta Krasnystaw, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Zespół Szkół Nr 1 imienia
Adama Mickiewicza w Krasnymstawie.
1. Każdy z uczestników sam pokrywa koszty podróży, koszty uczestnictwa w warsztatach oraz koszty
dodatkowych imprez w ramach Festiwalu. Koszty uczestnictwa w warsztatach pokrywają opłaty dla
instruktorów za prowadzenie zajęć oraz część kosztów zakupu materiałów koniecznych do
przeprowadzenia warsztatów.
2. Każdy uczestnik sam pokrywa koszty noclegów i wyżywienia (we wskazanych miejscach, oraz
inne koszty wynikające z tytułu organizacji Festiwalu).

3. Zgłoszenia na warsztaty i imprezy towarzyszące należy dokonywać do dnia 10.06.2016r. na
stronie internetowej: www.tworczozakreceni.eu. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo na stronie internetowej muszą przesłać do dnia 15
czerwca 2016r. wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej
www.tworczozakreceni.eu) drogą mailową na adres: janina32@wp.pl oraz dokonać opłat
wymaganych regulaminem. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje data
przesłanego zgłoszenia oraz data dokonania wpłat.
5. Wpłaty dokonujemy na konto w banku Bank Zachodni WBK 98 1500 1373 1213 7005 2687 0000
z dopiskiem czego dotyczy wpłata, jak również imię i nazwisko uczestnika dla którego dokonano
wpłaty.
5.1. Opłata za 3 godz. zajęć warsztatowych z jednej techniki wynosi 35 zł brutto
5.2.
Dodatkowe opłaty:
- nocleg w internacie : 36,90 brutto od osoby / za 1 noc
- śniadanie (30 czerwca, 1,2 i3 lipca) : 12,50 zł brutto / za 1 śniadanie
– obiad (1 i 2 lipca) : 16 zł brutto / za 1 obiad
– kolacja ( 1 i 2 lipca ): 12,50 brutto / za 1 kolację
– Wyjazd do Lwowa w dniu 30 czerwca – 130 zł / 1 osoba
- kolacja z degustacją potraw regionalnych w Krasnej Chacie (piątek 1 lipca ) – 25,00 zł brutto od
osoby
– kolacja biesiadna – koncert zespołów Polsko – ukraińskich ( sobota 2 lipca ) – 30,00 zł
brutto od osoby
– Wycieczka w dniu 3 lipca w godz 9 – 13 , Krasnystaw – Zamość – 10 zł brutto / liczba miejsc
ograniczona
– -organizacja i obsługa techniczna – 15,00 zł brutto od osoby
– Osoby biorące udział tylko w kiermaszu proszone są o uregulowanie opłaty organizacyjnej

–
–

w wysokości 184,50 zł brutto stoisko zapewnia organizator
Stoisko własne osób biorących udział tylko w kiermaszu – opłata 61,50 brutto
Uczestnikom
Festiwalu Twórczo zakręconych stoisko zapewnia nieodpłatnie LGD
Krasnystaw + ( liczba miejsc ograniczona )
6. Kartę zgłoszenia można przesłać drogą pocztową na adres: Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o. o., ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, z dopiskiem na kopercie:„III Festiwal Twórczo
Zakręconych” - (decyduje data wpływu zgłoszenia do biura organizacyjnego) lub pocztą
elektroniczną (skan podpisanej karty zgłoszenia)na adres mailowy: janina32@wp.pl

–

7. Osoby, które zrezygnują z udziału w Festiwalu po zakwalifikowaniu przez organizatora nie
mogą się ubiegać o zwrot opłat. Opłaty te przechodzą na rzecz pokrycia kosztów
poniesionych przez organizatora związanych z organizacją Festiwalu.
8. Organizatorzy i sponsorzy zapewniają część niezbędnych materiałów do warsztatów oraz
narzędzia do niektórych technik.
9. Uczestnicy są zobowiązani do przygotowania we własnym zakresie i posiadania na czas
warsztatów narzędzi przypisanych do danej techniki typu: igły, nożyczki, szydełka itp.
(informacje takie będą umieszczone obok nazwy techniki na stronie
www.tworczozakreceni.eu wraz z informacjami o warsztatach oraz w karcie zgłoszenia).
10 Każda praca wykonana na zajęciach przechodzi na własność uczestnika.
11. Każdy uczestnik może zaprezentować swoje prace wykonane w dowolnej technice
rękodzieła na wystawie, która jest jednym z elementów II Festiwalu Twórczo Zakręconych.
12. Ze względu na ograniczenia przestrzenne uczestnik może zgłosić do wystawy:
- 5 drobnych prac typu biżuteria, kartki, serwetki itp.
- 2 obrazy o wym. od 30 cm x 30 cm
- 3 obrazy o wym. do 30 cm x 30 cm
13. Prace powinny być opisane lub oznaczone w taki sposób, aby nie było problemu z
określeniem ich autora.
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace przekazane na wystawę.
15. Prace należy zgłaszać do 20.06.2016 r. na adres mailowy: janina32@wp.pl z
wyszczególnieniem:tytułów prac, wymiarów, ilość sztuk.
16. Każdy uczestnik warsztatów może wziąć udział w imprezach towarzyszących, które
odbędą się w ramach Festiwalu. Udział w imprezach towarzyszących jest odpłatny. Osoby
zainteresowane udziałem muszą zgłosić ten fakt do dnia 10 czerwca 2016r., wypełniając
odpowiednie pola w karcie zgłoszenie i dokonać odpowiednich wpłat.
17. W trakcie trwania Festiwalu każdy uczestnik może prowadzić sprzedaż swoich wyrobów
w miejscach do tego wyznaczonych. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za
prowadzoną sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. III Festiwal Twórczo Zakręconych zostanie dofinansowany ze środków własnych
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli nie zbierze się grupa
minimalna, która umożliwiłaby rozpoczęcie zajęć. W takiej sytuacji uczestnik w ramach opłaty może
wybrać inny warsztat lub dostać zwrot wpłaconych pieniędzy.
20. Osoby uczestniczące w Festiwalu biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki uczestników lub
kontuzje.

ORGANIZATORZY

