REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH „JAK WIDZISZ RZESZÓW?”
I. Organizacja
1.

2.

Warsztaty fotograficzne „Jak widzisz Rzeszów?” stanowią integralną część inicjatywy „Ulica” odbywającej
się w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2018, której organizatorem jest
Fundacja Wspierająca Rozwój Kultury „Aparat Caffe” zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS: 0000623790. Wszelkie kwestie związane z organizacją warsztatów należy kierować
na adres: Atelier Aparat Caffe ul. Grunwaldzka 24, Rzeszów 35-68, tel. +48 574 205 928, e-mail:
biuro@aparatcaffe.pl
Warsztaty będą się odbywać w dniach:
 12.05.2018 sobota, godz. 9:00 – 13:00
– „Podstawy fotografii klasycznej” - Galeria Nierzeczywista RSF, ul. Matejki 10 w Rzeszowie, plener
 8.06.2018 piątek, godz. 16:00 – 20:00
– Atelier Aparat Caffe ul. Grunwaldzka 24 w Rzeszowie

II. Cele warsztatów
1.

Celem jest nawiązanie polsko-ukraińskich relacji twórczych oraz edukacja i prezentacja najzdolniejszych
artystów amatorów oraz artystów zainteresowanych fotografią klasyczną i dokumentalną. Doskonalenie
ich warsztatu oraz realizacja w ramach działań festiwalowych – społecznie zaangażowanych projektów
fotograficznych dokumentujących przestrzeń miejską i ulice Rzeszowa w maju 2018 r.

III. Warunki uczestnictwa w warsztacie
1.
2.

3.
4.
5.

Uczestnikiem warsztatów może pełnoletni zostać reprezentant mniejszości ukraińskiej w Rzeszowie.
Każdy uczestnik warsztatów weźmie udział w dwudniowych warsztatach określonych pkt I.2. oraz wykona
samodzielnie zadanie twórcze polegające na wykonaniu serii 20 zdjęć odpowiadających na pytanie „Jak
widzisz Rzeszów” za pomocą wyposażonych aparatów fotograficznych udostępnionych przez
Organizatora warsztatów.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Organizator nie pokrywa kosztów transportu, noclegu i wyżywienia.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest potwierdzenie osobiste, mailowe lub telefoniczne przez
Fundację Aparat Caffe przyjęcia na warsztaty na podstawie przekazanych kart zgłoszenia.

IV. Zasady naboru uczestników warsztatów
1.
2.
3.
4.

Chętni do udziału w warsztatach przesyłają na adres: biuro@aparatcaffe.pl wypełnioną Kartę Zgłoszenia
lub wypełniają ją osobiście w Atelier Aparat Caffe przy ul. Grunwaldzkie 24 w Rzeszowie.
Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 10 maja 2018 r.
Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Potwierdzenie zakwalifikowania uczestnik warsztatów otrzyma osobiście w Atelier Aparat Caffe, mailowo
lub telefonicznie do dnia 11 maja 2018 r.

V. Prawa autorskie
1.

Udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie
niewyłącznych praw autorskich do wszystkich swoich prac powstałych podczas i wyniku warsztatów na
polach eksploatacji:
a. publikacja w wydawnictwach, katalogach i drukach reklamowych Organizatora
b. eksponowanie na wystawach organizowanych przez Organizatora, zarówno w jego siedzibie, jak
i poza nią,

c.

2.

wykonywanie drukarskich powiększeń wielkoformatowych i innych form przestrzennych i ich
upublicznianie,
d. wprowadzanie do pamięci komputerów,
e. wykonywanie kopii i digitalizację na nośnikach elektronicznych,
f. publikacja na witrynach internetowych w celach promocyjnych i reklamowych.
Udział w warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie,
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich
fragmentów uczestników warsztatów w celu opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach,
informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatora oraz Festiwalu
Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2018 oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub
pokazywanie tego wizerunku i wypowiedzi lub ich fragmentów w związku z jakimkolwiek programem
przedstawiającym warsztaty. Uczestnikom warsztatów nie przysługują żadne roszczenia wobec
Organizatora, współorganizatorów i partnerów inicjatywy „Ulica” z tego tytułu.

V. Ochrona danych osobowych
1.

Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych podanych w Karcie Zgłoszenia.
2. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej
jest Fundacja Wspierająca Rozwój Kultur „Aparat Caffe” z siedzibą przy ul. Kilińskiego 2, w Rzeszowie (kod
pocztowy: 35-005), tel.: +48 574 205 928, adres e-mail: biuro@aparatcaffe.pl
3. Celem zbierania danych jest realizacja inicjatywy Organizatora pn. „Ulica”
4. Zgłaszającym udział w warsztatach przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji inicjatywy „Ulica”. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwa realizacja warsztatów.
6. Dane udostępnione przez zgłaszających udział w warsztatach nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione potwierdzonych uczestników warsztatów będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim, takich jak Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne.
8. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
VI. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.

W trakcie trwania zajęć uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż.
Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestnika warsztatów od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz choroby, nie jest także zobowiązany do ubezpieczenia od utraty lub zniszczenia jego
mienia.
Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych, jednak nie mogą one uszczuplać praw
przyznanych uczestnikom.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.aparatcaffe.pl

VII. Załączniki do Regulaminu Warsztatów:
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia

