
REGULAMIN

Nazwa wydarzenia: II Międzynarodowy Festiwal Renesansu

Organizator: Fundacja Belriguardo - okno na historię i sztukę

Czas trwania: 8 - 10 czerwiec 2018 r.

Miejsce: Lublin
Międzynarodowy Festiwal Renesansu to kilkudniowe spotkanie z taccem, muzyk,, teatrem. 
Jest to jeden z nielicznych Międzynarodowych Festiwali zrzeszaj,cych profesjonalistow i 
miłosnikow dworskiej sztuki tacca, muzyki a tak̇e teatru min. komedii dell' arte. Adresowany jest 
do mieszkaccow Lublina i turystow, ktorzy chcieliby wzi,̨ udział w niecodziennym wydarzeniu i 
przenies̨ się do epoki Złotego wieku.

Festiwal będzie realizowany m. in. na Zamku Lubelskim.

08-10 czerwca - występy artystyczne, wykłady 

W ramach Festiwalu Proponujemy Pacstwu: 
* udział w warsztatach 
* wieczorne zwiedzanie największych zabytkow Lublina
* udział w koncertach, spektaklach i pokazach
* udział w wykładach 

* udział w grze miejskiej, gdzie głownym tematem będzie rocznica 600-lecia freskow w
  kaplicy zamkowej i anioły widniej,ce na freskach
* udział w korowodach przez centrum Lublina
 

1. Organizator zastrzega sobie mȯliwos̨ dokonania zmian w programie festiwalu z przyczyn 
niezalėnych lub nagłych. Wszystkie aktualne informacje znajd, się na stronie internetowej 
projektu (http://belriguardo.pl/festiwal-renesansu/2018/) oraz stronie fb 
(https://www.facebook.com/events/407574759712890/). Uczestnicy zobowi,zani s, do sledzenia 
biė,cych informacji.

2. Warsztaty prowadzone w ramach Międzynarodowego Festiwalu Renesansu s, bezpłatne.

3. Organizatorzy i gospodarze festiwalu nie ponosz, odpowiedzialnosci za szkody osobowe i 
rzeczowe powstałe w trakcie trwania imprezy. Nie odpowiadaj, za rzeczy pozostawione bez opieki.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za mȯliwe urazy powstałe podczas warsztatow czy 
występow. Uczestnicy ubezpieczaj, się we własnym zakresie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowienia rezerwacji oraz wstępu na jakiekolwiek 
wydarzenie festiwalu zgodnie z własnym uznaniem, bez podania przyczyny, w szczegolnosci 
osobom znajduj,cym się pod wpływem alkoholu b,dź srodkow odurzaj,cych, zachowuj,cych się 
agresywnie, niestosownie ubranych, lub nieprzestrzegaj,cych ogolnie przyjętych norm społecznych
itd.

6. We wszystkich miejscach, w ktorych odbywa się festiwal obowi,zuje całkowity zakaz palenia.

https://www.facebook.com/events/407574759712890/
http://belriguardo.pl/festiwal-renesansu/2018/


7. Udział w festiwalowych wydarzeniach: warsztatach, koncertach, spacerach, wykładach, 
korowodach jest rownoznaczny z wyrȧeniem zgody na nieodpłatne:
utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie zdję̨ b,dź filmow przedstawiaj,cych wykonawcow i
uczestnikow festiwalu kȧd, technik,, w tym m. in. drukarsk,, zapisu magnetycznego, cyfrow,, 
audiowizualn,, na jakichkolwiek nosnikach, bez ograniczec co do ilosci i wielkosci nakładu,
publiczne ich rozpowszechnianie, publikowanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, 
odtworzenie, w szczegolnosci w Internecie, na stronie wydarzenia na koncie na Facebooku oraz w 
serwisie YouTube Fundacji, 
wykonywanie kopii, digitalizację na nosnikach elektronicznych.
Zgoda obejmuje wył,cznie niekomercyjny u̇ytek zdję̨ i filmow.

8. Dane osobowe przekazywane nam w procesie rejestracji pozostaj, objęte tajemnic, i nie będ, 
wykorzystywane, przechowywane i udostępniane osobom trzecim . Adres mailowy oraz nazwisko 
zostan, u̇yte tylko w celu potwierdzenia udziału w festiwalowych wydarzeniach. W przypadku 
braku zgody  prosimy o wysłanie wiadomosci pod tytułem „NIE”. Wszystkie dane zostan, 
wowczas skasowane.
Dotyczy to rowniė zgody na upublicznianie wizerunku. 

9. Wszelkie ewentualne uwagi powinny by̨ złȯone do organizatora na pismie nie poźniej ni̇ 14 
dni od ukocczenia wydarzenia.

10. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygaj, Organizatorzy.

11. Organizatorzy i wszyscy uczestnicy bior, pełn, odpowiedzialnos̨ za przestrzeganie regulaminu

12. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu nalėy wył,cznie do organizatora.

Regulamin wchodzi w ̇ycie z dniem 07.03.2018.


