
REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA:

     1. Czas trwania festiwalu - 2 dni. Podczas festiwalu przewidziane są warsztaty    
          dla uczestników i publiczności oraz konkurs dla grup i solistów.

2. Organizatorem  festiwalu  jest  Wałbrzyski  Ośrodek  Kultury,  
ul. Wysockiego 29, Wałbrzych.

3. Warunkiem uczestnictwa  w  festiwalu  jest  uiszczenie  wpłaty  w  wysokości  
20 zł (za każdego uczestnika) na konto nr 22 1020 5095 0000 5202 0186 8074
(w  tytule:  imię  i  nazwisko,  nazwa  grupy  wraz  z  dopiskiem  „Dolnośląski
Festiwal  Ognia”)  oraz  wysłanie  karty  zgłoszenia  uczestnika,
dostępnej  na  stronie  organizatora  www.wok.walbrzych.pl  na  adres:
kamila@wok.walbrzych.pl.  Nie później niż do 10 czerwca 2016.

4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przesłania wraz z  kartą zgłoszenia  
pisemnej zgody podpisanej przez opiekuna prawnego oraz do wskazania osoby
pełnoletniej,  która  będzie  sprawować  opiekę  nad  uczestnikiem  w  trakcie
trwania festiwalu.

5. Maksymalny  czas  trwania  pokazu  podczas  konkursu  to  10  minut  (w  tym
montaż i demontaż sceniczny).

6. Każdy  z  uczestników  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  ewentualne
zniszczenia  mienia  organizatora  (w  przypadku  osób  niepełnoletnich
odpowiedzialność ponosi opiekun).

7. Każdy z uczestników festiwalu ponosi  odpowiedzialność za bezpieczeństwo
wykonywanych pokazów oraz jakość używanych w tym celu rekwizytów.

8. Organizator  nie  odpowiada  za  ewentualne  zniszczenia  
czy kradzieże sprzętu, mienia. 

9. Na terenie  imprezy  uczestnik  zobowiązany  jest  do  noszenia  w widocznym
miejscu identyfikatora otrzymanego od organizatora. 

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w imprezie osób
nieprzestrzegających  regulaminu  oraz  naruszających  bezpieczeństwo  
lub normy dobrego zachowania wobec innych uczestników imprezy.

11.  Podczas  festiwalu  obowiązuje  całkowity  zakaz  spożywania  alkoholu  
lub innych używek.

12. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służby



porządkowej  o  zauważonym  pożarze,  zagrożeniu  życia,  zdrowia
lub mienia.

13. Wszystkie sytuacje związane z łamaniem prawa będą skutkowały zgłoszeniem
do odpowiednich służb.

14. Uczestnikom  spoza  Wałbrzycha  mającym  do  pokonania  więcej  niż  60  km
organizator zapewnia nocleg.

15. Organizator zapewnia wyżywienie wszystkim uczestnikom.  
16. Organizator zapewnia paliwo do pokazów – nafta oświetleniowa. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
18.  Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego

regulaminu.

            ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

Informacje/ kontakt:
Kamila Nadolska
tel. 530 191 283

kamila@wok.walbrzych.pl
www.wok.walbrzych.pl


