Regulamin udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach
Festiwalu Przemiany 2015
dalej „Regulamin”

1. Regulamin

określa

warunki

uczestnictwa

w

następujących

wydarzeniach

odbywających się w ramach Festiwalu Przemiany 2015:
1) uroczyste otwarcie Festiwalu Przemiany (wykład inauguracyjny); wydarzenie
odbędzie w sali audytoryjnej Centrum Nauki Kopernik w dniu 3 września
2015 r., w godz. 19.00 – 20.00; w wydarzeniu może wziąć udział nie więcej
niż 280 osób,
2) „Antropocen, czyli do czego to doszło!” (spektakl teatralny); wydarzenie
będzie miało formę dwóch improwizowanych spektakli teatralnych, które
odbędą

się

w sali audytoryjnej Centrum Nauki Kopernik w dniach 5 i 6 września 2015 r.
w godz. 20.00 – 21.30, wstęp na wydarzenie możliwy będzie od godziny
19.45, w każdym spektaklu może wziąć udział nie więcej niż 280 osób,
3) „Przemiany Live!” (koncert na Scenie Letniej Centrum Nauki Kopernik);
wydarzenie rozpocznie się w dniu 4 września 2015 r. o godzinie 20.00 i będzie
trwać do godziny 2.00 w dniu 5 września 2015 r., wstęp na wydarzenie
możliwy będzie od godziny 19.30, w wydarzeniu może wziąć udział nie więcej
niż 1000 osób,
4) wystawa czasowa pt. „Projektanci antropocenu”; wydarzenie odbędzie się
na I p. Centrum Konferencyjnego Centrum Nauki Kopernik oraz na zapleczu
sali audytoryjnej Centrum Nauki Kopernik w dniach: 3 września (w godz.
20.00 – 24.00) i 4 – 6 września 2015 r. (w godz. 12.00 – 23.00), jednorazowo
w przestrzeni wydarzenia może przebywać nie więcej niż 200 osób
(I p. Centrum Konferencyjnego Centrum Nauki Kopernik) i 50 osób (zaplecze
sali audytoryjnej Centrum Nauki Kopernik),
5) „Projektanci antropocenu – spotkania”; wydarzenie ma formę czterech paneli
dyskusyjnych, odbywających się w kawiarni festiwalowej na I p. Centrum
Konferencyjnego Centrum Nauki Kopernik, w dniach: 4 września (w godz.
18.00 – 19.00 i 19.30 – 20.30) i 5 września 2015 r. (w godz. 16.00 – 17.00
i 17.30 – 18.30), w wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 60 osób,
6) „Upcykling + Druk 3D” (wykład i warsztaty praktyczne); wydarzenie odbędzie
się w Pawilonie 512 na terenie Centrum Nauki Kopernik, w trzech turach:
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w godz. 11.30 – 13.00, w godz. 14.00 – 15.30, w godz. 15.30 – 17.00; w
każdym z warsztatów może wziąć udział nie więcej niż 20 osób, przy czym
każdy zarejestrowany uczestnik może przyprowadzić ze sobą dwie dodatkowe
osoby,
7) warsztaty kreatywne pt. „Zaprojektuj epokę”, składające się z trzech
niezależnych sesji warsztatowych o następujących tytułach: „Warsztat
dla

nienaukowców”,

„Warsztat

dla

nieprojektantów”,

„Warsztat

dla nietechnologów”; wydarzenie odbędzie się w Saloniku Centrum Nauki
Kopernik, w dniu 4 września 2015 r., w godz. 11.00 – 15.30, w każdej z trzech
sesji warsztatowych może wziąć udział nie więcej niż 25 osób,
8) debata oksfordzka pt. „Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia”;
wydarzenie odbędzie się w sali audytoryjnej Centrum Nauki Kopernik w dniu
6 września 2015 r., w godz. 16.00 – 18.00, w wydarzeniu może wziąć udział
nie więcej niż 280 osób,
9) „Kino Przemian” (przegląd filmów dokumentalnych); wydarzenie ma formę
projekcji filmowych, które odbędą się na I p. Centrum Konferencyjnego
Centrum Nauki Kopernik w dniach od 4 do 6 września 2015 r.; wszystkie
prezentowane filmy przeznaczone są dla osób od 15. roku życia; w sali
kinowej, w której będą się odbywać projekcje, jednorazowo może przebywać
nie więcej niż 80 osób,
10) „Śniadanie nad rzeką” (impreza plenerowa, mająca formę pikniku rodzinnego,
któremu towarzyszyć będą ogólnodostępne wykłady i warsztaty, dotyczące
przyszłości i kultury jedzenia); wydarzenie odbędzie się na Scenie letniej
Centrum Nauki Kopernik, w dniu 6 września 2015 r., w godz. 11.00 – 18.00;
na terenie imprezy, podczas jej trwania, może przebywać w jednym
momencie maksymalnie 1000 osób,
dalej łącznie zwane „Wydarzeniami”, a osobno „Wydarzeniem”.
2. Organizatorem festiwalu, o którym mowa w ust. 1 oraz Wydarzeń jest Centrum Nauki
Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
20 (dalej: „Organizator”).
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które wezmą udział w którymś z Wydarzeń
(dalej zwane „Uczestnikami”). Każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się
do postanowień Regulaminu oraz poleceń służb porządkowych i informacyjnych
Organizatora.
4. Wstęp na Wydarzenia jest bezpłatny i przeznaczony, z wyjątkiem Wydarzenia o
którym mowa w ust. 1 pkt 10 (tu wstęp bez ograniczeń wiekowych), dla osób powyżej
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15 roku życia, bądź w wieku 12 – 15 lat, znajdujących się pod opieką dorosłego
opiekuna.
5. Uczestnicy

warsztatów

kreatywnych

„Zaprojektuj

epokę”

wyłonieni

zostaną

na podstawie konkursu wewnętrznego. Osoby chętne do wzięcia udziału w
Wydarzeniu zobowiązane są do przesłania swoich kandydatur w formie portfolio i/lub
CV na adres mailowy: warsztaty@kopernik.org.pl do dnia 28 sierpnia 2015 r. Wyboru
uczestników dokona zespół pod przewodnictwem koordynatora warsztatów na
podstawie przesłanych przez kandydatów dokumentów. Celem selekcji jest
zapewnienie zróżnicowania kompetencyjnego w obrębie poszczególnych grup
warsztatowych (szczegóły: www.przemianyfestiwal.pl). Osoby, które zakwalifikują się
do

udziału

w Wydarzeniu zostaną o tym powiadomione mailowo do dnia 31 sierpnia 2015 r.
6. Warunkiem udziału w koncercie „Przemiany Live!”, w spektaklu „Antropocen, czyli do
czego to doszło!” a także w warsztatach „Ucykling + Druk 3D” jest dokonanie
rejestracji zgodnie z poniższymi zapisami:
1) Warunkiem wzięcia udziału w każdym z ww. Wydarzeń jest prawidłowe
wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej
www.przemianyfestiwal.pl.
2) W

związku

z ograniczoną

ilością

miejsc

na

każdym

z Wydarzeń

o

zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. O
zarezerwowaniu miejsca na Wydarzeniu Uczestnik zostanie poinformowany emailem

wysłanym

przez Organizatora

na

adres

podany

w formularzu

rejestracyjnym.
3) Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych.
4) Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014.1182)
w celach związanych wyłącznie z rekrutacją i udziałem w Wydarzeniach. Dane
osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w
zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału
w danym Wydarzeniu. Dane osobowe uzyskane od Uczestników zgodnie z
postanowieniami Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której
administratorem jest Organizator. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do
swoich danych, do ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.
7. Uczestnicy Wydarzeń wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku
utrwalonego w trakcie Wydarzeń w materiałach promocyjnych i informacyjnych
Organizatora.
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8. Udział w Wydarzeniach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu
wizerunku

Uczestnika

w

związku

z

udziałem

w

Wydarzeniach

oraz

na

transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w
związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Wydarzenia. Uczestnikowi nie
przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
9. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzeń napojów alkoholowych, środków
odurzających i psychotropowych, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
10. Organizator ma prawo usunąć z Wydarzenia osoby, które usiłują wnieść
na Wydarzenie lub posiadają przedmioty i środki opisane w ust. 9 powyżej, a także
osoby

zachowujące

się

w

sposób,

który

zagraża

bezpieczeństwu

innych

Uczestników, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy
zachowania

się

w miejscach publicznych; Organizator ma prawo do usunięcia każdego Uczestnika
Wydarzeń, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom
w odbiorze Wydarzenia.
11. Uczestnicy koncertu „Przemiany Live!” mogą być narażeni na ciągłe przebywanie
w sferze

poziomu

dźwięków,

mogących

spowodować

uszkodzenie

słuchu.

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne
uszkodzenia słuchu i/lub utratę zdrowia.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej,
w szczególności w przypadku odwołania Wydarzeń z powodu działania siły wyższej.
Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora,
które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane
za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią
w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną.
13. Regulamin obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2015 r. do dnia 6 września 2015 r. i jest
dostępny na stronie www.przemianyfestiwal.pl i w siedzibie Organizatora.
14. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, informacja o zmianach zostanie
zamieszczona na stronie internetowej podanej w ust. 13.
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