REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
„PASAŻ TWÓRCZOŚCI WILANOWSKIEJ”
1. Pasaż Twórczości Wilanowskiej to cykliczne, otwarte dla publiczności spotkania
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z twórcami związanymi z dzielnicą Wilanów, reprezentującymi różne dziedziny
kultury i sztuki, zwanymi dalej Wykonawcami.
Pomysłodawcą projektu oraz organizatorem spotkań jest Centrum Kultury Wilanów,
zwane dalej Organizatorem.
Celem projektu jest:
- rozpoznanie potencjału twórczego Wilanowa w zakresie kultury i sztuki,
- dotarcie do utalentowanych artystycznie, a nieznanych większemu gronu odbiorców
Wykonawców,
- umożliwienie wymiany doświadczeń, opinii i inspiracji między Wykonawcami
i publicznością,
- propagowanie działań artystycznych wśród mieszkańców Wilanowa,
- ożywienie życia kulturalnego w Wilanowie.
Kryteria uczestnictwa w projekcie jako Wykonawca:
- związek z Wilanowem;
- radość, zaangażowanie i profesjonalizm w tworzeniu, które dostrzega się w wysokiej
jakości pod względem technicznym i artystycznym dziełach;
- posiadanie wszelkich praw autorskich i majątkowych do swoich dzieł;
- ciekawy, nieszablonowy pomysł na prezentację podczas swojego spotkania
autorskiego.
Wiek i doświadczenie Wykonawcy w prezentowaniu swojej twórczości nie mają
znaczenia.
Wykonawca, aby zgłosić chęć udziału w projekcie, powinien wypełnić i dostarczyć do
Centrum Kultury Wilanów dostępny na stronie: www.kulturawilanow.pl formularz
zgłoszeniowy oraz dołączyć do niego krótką prezentację swojej twórczości:
- osobiście do recepcji Organizatora na ul. Kolegiackiej 3;
- pocztą na adres: Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa;
- drogą elektroniczną na adres: pasaz@kulturawilanow.pl.
O zaproszeniu Wykonawcy do przygotowania i przeprowadzenia autorskiej
prezentacji w ramach Pasażu Twórczości Wilanowskiej decyduje Organizator.
Miejscem spotkań i prezentacji Pasażu Twórczości Wilanowskiej jest Dom Pracy
Twórczej w Powsinie, na ul. Ptysiowej 3.
Udział Wykonawcy w projekcie jest bezpłatny. Wykonawca również nie otrzymuje
gratyfikacji finansowej.
Organizator zapewnia Wykonawcy:
- materiały promocyjne (plakaty, ulotki, zaproszenia, notki prasowe),
- promocję wydarzenia z jego udziałem,
- przestrzeń do przedstawienia swojej twórczości,
- odpowiednią, profesjonalną oprawę spotkania autorskiego,
- możliwość zaprezentowania swojego talentu, zamiłowania, twórczości szerszej
publiczności.

10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Ostateczna interpretacja
niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
11. Z chwilą zgłoszenia Wykonawca oświadcza, że:
- akceptuje niniejszy Regulamin,
- udziela Organizatorowi zgody na bezpłatne, bezterminowe i nieograniczone
terytorialnie wykorzystanie (licencja niewyłączna) swojej twórczości oraz własnego
wizerunku w formie druku, audio i wideo oraz w internecie we wszystkich działaniach
i publikacjach w dowolnym celu, w szczególności w celu promocji projektu
i działalności Organizatora, wyłączając działania komercyjne.

