
Regulamin uczestnictwa w warsztatach dziennikarskich w ramach projektu

Łączy Nas Niepodległa Świdnica 2018 

Celem warsztatów jest zebranie wspomnień Świdniczan, którzy przybyli do miasta po 1945 r. 

1. Organizatorem Warsztatów dziennikarskich  jest   Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  C.K.

Norwida w Świdnicy.

2. Warsztaty  odbywają  się  na  terenie  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w Świdnicy  przy ul.

Franciszkańskiej 18 w dniach 14.09.2018 i 17.09.2018.

3. Rekrutacja  na  warsztaty  ogłoszona  jest  na  stronie  internetowej  Biblioteki

www.mbp.swidnica.pl

4. Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży w wieku 14-19 lat.  Zapisu na warsztaty mogą

dokonać wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni. 

5. Rekrutacja prowadzona jest pod telefonem 74-640-09-37, e-mailem czyt@mbp.swidnica.pl,

a także osobiście w Czytelni Naukowej i Czytelni Czasopism MBP w Świdnicy. Ilość miejsc

ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Osoba,  która  zakwalifikowała  się  do  uczestnictwa  w  Warsztatach,  może  z  niego

zrezygnować odpowiadając na wiadomość potwierdzającą pomyślną rekrutację, nie później

jednak niż 7 dni przed ich rozpoczęciem.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów, jeżeli na warsztaty zgłosi się

niewystarczająca liczba uczestników.

8. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania lub wprowadzenia zmian w

programie lub w organizacji Warsztatów (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia).

Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu

lub zmianach, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

9. Organizator  Warsztatów  zapewnia  uczestnikom  materiały  niezbędne  do  uczestnictwa  w

zajęciach.

10. Organizator zastrzega sobie prawo własności do wykonywanych podczas zajęć prac (w tym

autorskie  prawa  majątkowe).  Nie  wpływa  to  na  osobiste  prawa  autorskie  Uczestnika

Warsztatów.

11. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na

fotografiach oraz materiałach video dla potrzeb promocyjnych MBP w Świdnicy (zgodnie z

ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1191 z późn. zm). 

http://www.mbp.swidnica.pl/
mailto:czyt@mbp.swidnica.pl


12. Zgłoszenie do udziału w Warsztatach traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków

regulaminu.

13. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnej  publikacji  prac  powstałych  w  trakcie

Warsztatów  w  prasie  i  innych  mediach  w  celach  promocyjnych  projektu  Łączy  Nas

Niepodległa  Świdnica  2018  oraz  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Cypriana  Kamila

Norwida w Świdnicy bez powiadomienia autora.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


