FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA WYSTAWCÓW
„MOC MUZEÓW” 8 grudnia 2017 roku
Nazwa organizacji/firmy:

Adres:
Numer NIP:

Numer REGON/KRS:

Reprezentowana przez:

Niniejszym zgłoszeniem wyrażam chęć udziału w wydarzeniu „Moc Muzeów” jako Wystawca oraz oświadczam, że
zapoznałem się i akceptuję Regulamin wydarzenia „Moc Muzeów” dla wystawców.

……………………………....
miejscowość, data

…………………….…………………
podpis

Regulamin wydarzenia „Moc Muzeów”
dla wystawców
(dalej: „Regulamin”)
1.

Wystawcy uczestniczący w Mocy Muzeów – wydarzeniu, którego celem jest prezentacja innowacyjnych usług i
technologii oraz zainspirowanie przedstawicieli środowisk muzealnych do kreatywnego wykorzystywania
zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 roku, w godz.
09.30-16.00 w Willi Decjusza, ul. 28 Lipca 1943 roku 17A, 30-233 Kraków, zwanego dalej „Wydarzeniem”,
akceptują poniższy Regulamin.

2.

Organizatorem Wydarzenia jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą przy ul. 28 Lipca 1943 nr 17C,
30-233 Kraków.

3.

Wydarzenie będzie podzielone na dwie części:
1)
seminaryjną – trwającą od godz. 10.15 do 12.30, w ramach której odbędą się prezentacje multimedialne
Wystawców dostarczających nowoczesne usługi dla muzeów. Czas trwania poszczególnych prezentacji
wynosi maksymalnie 15 minut.
2)
warsztatowo-pokazową – trwającą od godz. 13.30 do 16.00, podczas której Wystawcy będą prezentować
się w formie warsztatów lub pokazu, przy swoich indywidualnych stoiskach.
Podczas Wydarzenia Organizator zapewnia:
1)
przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z Wydarzeniem,
2)
sprzęt do przeprowadzenia prezentacji: laptop, rzutnik, ekran i flipchart,
3)
dostęp do prądu (230 V),
4)
dostęp do bezprzewodowego WI-FI,
5)
stoły i krzesła do organizacji stoiska,
6)
miejsce parkingowe.
Wystawca podczas Wydarzenia:
1)
zobowiązany jest zorganizować sobie wyposażone stoisko w tym jego identyfikację wizualną.
2)
montaż stoiska jest możliwy w dniu Wydarzenia, od godz. 8.00 do 9.30.
3)
zobowiązany jest zdemontować stanowisko po zakończeniu Wydarzenia, do godz. 18.00.
4)
ma możliwość dystrybuowania swoich materiałów informacyjnych podczas Wydarzenia.
Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest dla Wystawców bezpłatny wymaga uprzedniego zgłoszenia
udziału na „FORMULARZU ZGŁOSZENIA DLA WYSTAWCÓW” udostępnionym na stronie internetowej
www.mik.krakow.pl, formularz można przesłać na adres: mocmuzeow@mik.krakow.pl lub przekazać do siedziby
Organizatora.

4.

5.

6.

7.

Liczba miejsc na Wydarzenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

8.

Zapis na Wydarzenie i udział w Wydarzeniu są jednoznaczne z akceptacją zasad opisanych w niniejszym
Regulaminie.

9.

Wystawca akceptuje fakt, że jego udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, nadawanie i rozpowszechnianie jego głosu i
wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych, w ramach jakiejkolwiek publikacji, w
której zostanie wykorzystana dokumentacja z Wydarzenia, na co Wystawca wyraża nieodpłatną i nieograniczoną
czasowo zgodę.

10. Na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie, nie mogą przebywać osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
11. Wystawca przyjmuje do wiadomości fakt, iż w miejscu organizacji Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
12. Wystawca przyjmuje do wiadomości fakt, że Organizator nie posiada zabezpieczenia energetycznego w postaci
agregatu prądotwórczego, w związku z tym, w wypadku braku zasilania od dostarczyciela energii uznaję się to za
„siłę wyższą” i Wystawca nie może rościć odszkodowania w wypadku zaistnienia powyższego faktu.
13. Wystawca zobowiązuje się do oddania, po zakończeniu Wydarzenia, użytkowanej podczas Wydarzenia przestrzeni
w stanie niepogorszonym. Wystawca ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w związku z
nieprawidłowym użytkowaniem przestrzeni, w tym szkód wyrządzonych na skutek działań i zaniechań osób, które
przebywają w przestrzeni za zgodą Wystawcy, jak również za działania i zaniechania pracowników Wystawcy, jego
dostawców, kontrahentów lub jakichkolwiek innych osób przebywających w przestrzeni w związku z jego
działalnością lub na jego zlecenie. Wystawca odpowiada za działania ww. osób jak za własne działania i
zaniechania. W razie niewywiązania się z obowiązku naprawienia szkód, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, Organizator będzie dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
14. Regulamin jest udostępniony Wystawcom na stronie internetowej www.mik.krakow.pl.
15. Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jego publikacji na stronie www.mik.krakow.pl.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

