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REGULAMIN SYMPOZJUM 

Why Exhibit? / Po co komu wystawa? – prowokujemy do pytań o miejsce 

(rozszerzonej) fotografii w przestrzeni wystawowej 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem sympozjum „Why Exhibit? / Po co komu wystawa? Prowokując 

pytania o miejsce (rozszerzonej) fotografii w przestrzeni wystawowej” (zwanym 

dalej Sympozjum) jest Fundacja Sztuk Wizualnych z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 9, 

30-710 Kraków, (zwana dalej Organizatorem). 

2. Uczestnikiem Sympozjum (zwanym dalej Uczestnikiem) jest osoba fizyczna, która 

1) dokonała rejestracji na Sympozjum poprzez wysłanie formularza 

zgłoszeniowego w terminie do dnia 25.05.2018 r. do godziny 23:59 na adres: 

symposium@photomonth.com, 2) uiściła opłatę wskazaną w § 3 w terminie do 3 

dni od dnia przesłania zgłoszenia, a nadto nie później niż do dnia 25.05.2018 r. 

oraz 3) została przyjęta na Sympozjum przez Organizatora. Ilość miejsc na 

Sympozjum jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

§ 2 Sympozjum 

 

1. Sympozjum odbędzie się w dniu 01.06.2018 r. w oddziale Muzeum Historii 

Fotografii w Krakowie z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 220. 

2. Serwis internetowy Sympozjum dostępny jest pod adresem: 

www.photomonth.com/sympozjum. Zmiany programu Sympozjum publikowane 

będą w serwisie internetowym Sympozjum. 

3. Sympozjum prowadzone jest w języku angielskim. 

4. W ramach Sympozjum odbędą się wykłady i dyskusje podczas paneli 

tematycznych. 

5. W razie odwołania Sympozjum Uczestnikowi Sympozjum przysługuje zwrot 

całości wniesionej opłaty. 

6. Przebieg Sympozjum będzie filmowany i fotografowany przez Organizatora. 

7. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane na 

terenie obiektu, w którym odbędzie się Sympozjum. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za przedmioty Uczestników zgubione, zniszczone lub 

skradzione podczas Sympozjum. 

http://www.photomonth.com/sympozjum
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§ 3 Opłata 

 

1. Opłata za udział w Sympozjum wynosi 97 pln w odniesieniu do zgłoszeń 

przesłanych i opłaconych do dnia 10.05.2018 r. oraz 147 pln w odniesieniu do 

zgłoszeń przesłanych i opłaconych od dnia 11.05.2018 r. 

2. W ramach opłaty Organizator zapewnia Uczestnikowi trzy przerwy kawowe oraz 

lunch. 

3. Opłata nie obejmuje dojazdu ani noclegu. 

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

 

1. Poprzez zgłoszenie Uczestnika na Sympozjum Uczestnik oświadcza, że: 

1) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i podmioty z nim 

współpracujące jego danych osobowych podanych w formularzu 

zgłoszeniowym w celu organizacji, promocji i dokumentacji Sympozjum, 

2) wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim 

współpracujące jego wizerunku utrwalonego w trakcie lub w związku z 

Sympozjum, a w tym rozpowszechnianie go w celu organizacji, promocji i 

dokumentacji Sympozjum. 

2. O zmianach regulaminu Organizator informuje za pośrednictwem serwisu 

internetowego Sympozjum. 

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 

Spory związane z udziałem w Sympozjum rozstrzyga sąd właściwy dla Krakowa-

Śródmieścia 

 

 

Kraków, 07.05.2018 


