REGULAMIN NOCNEGO SZLAKU KULTURALNEGO 2015

1.

Zainspirowany ideą „nocy muzeów” Nocny Szlak Kulturalny jest wielopodmiotowym wydarzeniem
kulturalnym sygnowanym marką i spiętym brandingiem opracowanym przez Miejskie Centrum
Kultury w Gorzowie Wlkp. - Organizatora.

2.

Nocny Szlak Kulturalny – VII edycja odbędzie się w nocy z 12/13 czerwca 2015 r., w godzinach
od 19:00 do 3:00

3.

Organizator koordynuje program Nocnego Szlaku Kulturalnego, na który składają się wydarzenia
artystyczne przygotowane przez instytucje, firmy, osoby prywatne, grupy nieformalne będące
Współorganizatorami.

4.

Oferty współpracy należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja 2015 r.
Miejskie Centrum Kultury
ul. Drzymały 26
66-400 Gorzów Wlkp.
Koordynator projektu: Rafał Stećków 691 854 882
email: info@mckgorzow.pl w temacie maila prosimy wpisać: Zgłoszenie NSK 2015

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach www.mckgorzow.pl ; www.nsk.mckgorzow.pl
5.

Wypełnione muszą zostać wszystkie rubryki formularza. Prosimy o dołączanie do ofert 2-4 zdjęć
w dobrej rozdzielczości, ilustrujących wydarzenie, artystów a także linki do plików multimedialnych
itp. Dodatkowo istnieje możliwość dołączenia szczegółowego opisu projektu w osobnym
załączniku.

6.

Organizator na podstawie zgłoszeń zaprosi wybrane podmioty do współorganizacji NSK.
Realizacja poszczególnych wydarzeń zostanie przez niego wsparta w miarę możliwości
logistycznie bądź finansowo na podstawie osobnych ustaleń.

7.

Wobec ograniczonych środków, jakimi dysponuje MCK wsparcie Organizatora skierowane będzie
w pierwszej kolejności do pozainstytucjonalnych inicjatyw grup nieformalnych, stowarzyszeń i
osób prywatnych oraz na wydarzenia realizowane w publicznej przestrzeni miasta.

Obowiązki Współorganizatora:

8.

Współorganizator ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wydarzenie, która przed i w
trakcie realizacji wydarzenia pozostanie w kontakcie z Organizatorem i odpowiednimi służbami
porządkowymi.

9.

Współorganizator ma obowiązek poinformowania Organizatora o istotnych dla realizacji
wydarzenia zmianach, które wynikną po podpisaniu umowy o współorganizacji.

10.

Współorganizator zgadza się na częściową rejestrację wydarzenia (foto, audio, video) przez
osoby upoważnione przez Organizatora i wykorzystywanie zarejestrowanych materiałów dla
potrzeb promocyjnych, dokumentacyjnych i organizacyjnych Nocnego Szlaku Kulturalnego.

11.

W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z winy Współorganizatora jest on zobowiązany
do pokrycia poniesionych przez Organizatora kosztów organizacyjnych.

12.

Współorganizator jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi dokumentację z przebiegu
wydarzenia realizowanego podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego (foto, audio, video)
do dnia 10 lipca 2015r.

Obowiązki Organizatora :
13.

Organizator przeprowadzi kampanię promocyjną Nocnego Szlaku Kulturalnego

14.

Organizator pomaga w uzyskaniu pozwoleń i decyzji odpowiednich organów koniecznych dla
zorganizowania wydarzenia.

15.

Na wniosek Współorganizatora MCK zapewnia ochronę w miejscach odbywania się wydarzeń.

16.

Organizator zapewni wsparcie logistyczne, merytoryczne bądź finansowe przy realizacji
wydarzenia w zakresie ustalonym porozumieniem o współorganizacji.

17.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

