
 
14. SHORT WAVES FESTIVAL - Regulamin Random Garden Cinema  

 
1. Postanowienia ogólne:  
 
1.1. Niniejszy regulamin stanowi o przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia Random 
Garden Cinema, które jest częścią Short Waves Festival 2022.  
1.2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14 - 19 czerwca 2022 roku.  
1.3. Random Garden Cinema i Short Waves Festival 2022 organizowany jest przez 
Fundację Edukacji Kulturalnej Ad Arte, z siedzibą: ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań, zwaną 
dalej Organizatorem. 
1.4. Wydarzenie obejmuje pokaz filmów krótkometrażowych oraz jego oprawę w sposób 
ustalony i zaakceptowany przez Udostępniającego.  
1.5. Wydarzenie jest biletowane.  
1.6. Uczestnikiem wydarzenia jest osoba, która posiada bilet na wydarzenie. 
1.7. Udostępniającym jest osoba, której zgłoszenie zostało wyselekcjonowane podczas 
naboru przestrzeni do Random Garden Cinema. 
 
 2. Przebieg naboru:  
 
2.1. Nabór przeprowadza Organizator.  
2.2. Nabór polega na przesłaniu Organizatorowi na adres aleksander.adarte@gmail.com 
zgłoszenia. Z nadesłanych zgłoszeń Organizator dokonuje selekcji.  
2.3. Zgłoszenia można nadsyłać w terminie do 30.04.2022 r.  
2.4. Zgłoszenie musi zawierać: zdjęcia, metraż przestrzeni, lokalizację, w której znajduje się 
zgłaszana przestrzeń, opis przestrzeni oraz dane kontaktowe.  
2.5. Organizator skontaktuje się ze zgłaszającymi, którzy przeszli selekcję. 
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do wyboru lokalizacji jak również do 
odrzucenia wszystkich nadesłanych zgłoszeń.  
 
3. Odpowiedzialność:  
 
3.1. Udostępniający zobowiązuje się do udostępnienia zgłoszonego miejsca w umówionym 
czasie w celu przeprowadzenia przez Organizatora prewizyty.  
3.2. Udostępniający zobowiązuje się do udostępnienia zgłoszonej przestrzeni w umówionym 
terminie w celu zorganizowania pokazu.  
3.3. Przestrzeń zostanie udostępniona Organizatorowi nieodpłatnie, w umówionej części, w 
celu organizacji pokazu filmowego.  
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3.4. Udostępniający zobowiązuje się do wpuszczenia innych uczestników wydarzenia na 
czas jego trwania. 
3.5. Udostępniającym przysługują nieodpłatnie bilety na wydarzenie Random Garden 
Cinema, w ilości ustalonej z Organizatorem.  
3.6. Udostępniający otrzyma komplet gadżetów Short Waves Festival.  
3.7. Organizator zobowiązuje się do realizacji wydarzenia Random Garden Cinema i 
koordynacji jego przebiegu oraz obecności osoby technicznej obsługującej wydarzenie.  
3.8. Pokazy filmów zostaną przeprowadzone w języku oryginalnym filmów z napisami w 
języku angielskim.  
3.9. Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia wydarzenia oraz jego 
obsługę.  
3.10. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i wideo podczas 
trwania wydarzenia.  
3.11. Organizator, w porozumieniu z Udostępniającym, zastrzega sobie możliwość 
zapewnienia cateringu i napojów.  
3.12. Organizator nie ponosi kosztów związanych z eksploatacją lokalu/przestrzeni, w 
szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu.  
3.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 
zachowaniem uczestników wydarzenia.  
3.14. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zachowaniem uczestnika 
wydarzenia ponosi uczestnik wydarzenia.  
3.15. Organizator zobowiązuje się do sprzątania przestrzeni po wydarzeniu.  
3.16. Po stronie udostępniającego leży zgłoszenie przestrzeni do administracji budynku ( np. 
w przypadku organizacji pokazu na dziedzińcu w kamienicy) 
 3.17. W związku z epidemią Covid-19 organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk oraz 
oświadczenia o stanie zdrowia. 
 
4. Postanowienia końcowe:  
 
4.1. Zgłoszenie do naboru jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego regulaminu. 
4.2. Zgłoszenie do naboru jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych Udostępniającego, podanych w karcie zgłoszeniowej, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.)., których 
administratorem jest Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte z siedzibą: ul. Hawelańska 1, 61-
625 Poznań.  
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i czasu trwania wydarzenia bez 
podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych przez 
uczestników naboru.  
4.4. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy 
polskiego prawa. 


