REGULAMIN
II KONFERENCJI RUCHU TEATRÓW AMATORSKICH WeNa
Edukacja_Inspiracja_Praktyka.
Praca w środowisku zróżnicowanym kulturowo

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w „II KONFERENCJI
RUCHU TEATRÓW AMATORSKICH – WeNa. Edukacja_Inspiracja_Praktyka. Praca w
środowisku zróżnicowanym kulturowo”, zwanej dalej „Konferencją”.
2. Konferencja zainicjowana, organizowana i realizowana jest przez Podlaski Instytut Kultury
w Białymstoku, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Celem Konferencji jest wspieranie działań edukacyjno-animacyjnych, pobudzających
kreatywność i aktywizujących twórczo oraz podnoszących kwalifikacje instruktorów
teatralnych, animatorów kultury i edukatorów w zakresie realizacji działań teatralnych.
4. Konferencja skierowana jest do instruktorów teatralnych, animatorów kultury,
edukatorów, nauczycieli, a także pracowników ośrodków kultury, bibliotek, placówek
oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących się
tematyką teatrów amatorskich z terenu województwa podlaskiego i do wszystkich,
którym bliska jest idea ruchu teatrów niezawodowych.
5. Konferencja odbędzie się w dniu 02.12.2022, w godz. 9:00-16:00, w Podlaskim Instytucie
Kultury w Białymstoku, Spodki, ul. św. Rocha 14.
6. Informacji na temat konferencji udziela Dział Sztuki PIK: tel. 85 740 37 15, e-mail:
teatr@pikpodlaskie.pl w godz. 8.00-15.00.

§2
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

2. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji na Konferencję jest przesłanie zgłoszenia
uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny w terminie do 20.11.2022, do godz. 15:00.
3. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.pikpodlaskie.pl,
gdzie uczestnicy deklarują chęć udziału w pełnej ofercie Konferencji.
4. Liczba

uczestników

jest

ograniczona.

Do

udziału

w

Konferencji

zostanie

zakwalifikowanych 100 osób. W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę
przewidzianych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Rekrutacja na Konferencję trwa od 27.10.2022 r. do 21.11.2022 r. lub do wyczerpania
limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia terminu
rekrutacji do momentu zrekrutowania maksymalnie 100 uczestników.
6. Zakwalifikowanie do udziału w Konferencji zostanie potwierdzone przez Organizatora
wiadomością przesłaną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do dnia
25.11.2022 r.
7. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie
i przesłanie formularza rekrutacyjnego, potwierdzenie akceptacji regulaminu oraz zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji. Zgłoszenie rezygnacji należy
przesłać nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem Konferencji (tzn. 28.11.2022r.)
pod adresem: teatr@pikpodlaskie.pl.
9. Koszt dojazdu na Konferencję uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§3
PROGRAM KONFERENCJI
1. Program Konferencji jest dostępny na stronie: www.pikpodlaskie.pl.
2. Program Konferencji obejmuje wystąpienia prelegentów, wystawienie spektaklu oraz
panel dyskusyjny.
3. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zmian w programie. Ewentualne zmiany
będą umieszczone na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia siły
wyższej i zdarzeń losowych.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: www.pikpodlaskie.pl.
2. Integralną częścią Regulaminu jest formularz rejestracyjny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO), znajdują się w formularzu rejestracyjnym.

Sporządziła: Emilia Wyszkowska

