
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO
9. FESTIWALU PODRÓŻNICZEGO

ŚLADAMI MARZEŃ
W KATEGORII PREZENTACJA AUDIOWIZUALNA

12-14.02.2021 r.

Polska Świat*
*Zaznacz kategorię w której zgłaszasz swoją prelekcję

• Kierownik wyprawy, kapitan lub inny uczestnik zgłaszający dokonanie:
Imię

Nazwisko

Telefon

e-mail

Blog lub FP gdzie relacjonujesz swoje podróże

Miasto zamieszkania:

• Nazwa wyprawy lub przedsięwzięcia

• Współtowarzysze (Imię i nazwisko)

• Data:
Rozpoczęcia
wyprawy

Zakończenia
wyprawy

• Cel wyprawy

• Krótki opis wyprawy ( 3-4 zdania )

• Punktowy opis przedsięwzięcia (trasa, dystans, miejsca, kraje, akweny, góry) ..….....
• Odwiedzony kraj/kraje

•
• Trasa wyprawy (np. miasta, miejsca, regiony, krainy geograficzne, akweny itp.)

•
• Pokonany dystans

•



• Wyjątkowy element podróży (np. motyw przewodni, osiągnięcie, zdobyty
szczyt itp.?)

• Dlaczego właśnie Ty powinieneś wystąpić podczas Festiwalu Podróżniczego
Śladami Marzeń

• Krótki opis prelekcji w celu publikacji go w programie imprezy.

• Prosimy dodatkowo dołączyć szerszą relację z wyprawy tj. od 1 do 3 stron
maszynopisu (1800 - 5400 znaków ze spacjami) dla kapituły i do ewentualnych
publikacji. Organizator zastrzega sobie w publikacjach prawo redakcji tekstu

• Przypominamy, aby do formularza zgłoszeniowego dołączyć 5 zdjęć obrazujących
wyprawę.

Informacje dodatkowe

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne akceptacją regulaminu konkursu oraz z wyrażeniem zgody na
bezpłatną publikację dołączonych materiałów filmowych, zdjęć i dokumentacji fotograficznej, w celu promocji
nagrodzonych wypraw oraz zobowiązaniem wygłoszenia prelekcji w trakcie 9. Festiwalu Podróżniczego Śladami Marzeń w
Poznaniu w dniach 12-14.02.2021 r.

Organizator zastrzega, że ta sama prezentacja nie może być wygłoszona w terminie 1 stycznia - 22 lutego 2021 r.
na terenie Poznania poza prezentacją w ramach Festiwalu Podróżniczego Śladami Marzeń. W przeciwnym razie organizator
zastrzega możliwość wykluczenia zgłaszającego się do konkursu lub nie uwzględnienia zgłoszenia przy obradach jury.

Bezpłatne wykorzystanie materiałów jest konieczne dla szerszej promocji zarówno festiwalu, jak i laureatów
konkursu oraz dokonań uczestników. Przekazanie licencji niewyłącznej Organizatorowi w żaden sposób nie ogranicza
swobody Zgłaszającego do korzystania z praw autorskich i majątkowych do przekazanych materiałów wobec innych
podmiotów (osób lub instytucji), które może upoważnić do korzystania z nich na dowolnych zasadach.
Spotkania mają służyć popularyzacji niekomercyjnej działalności eksploracyjnej i wzajemnej integracji środowisk
podróżniczych i poznawczych. Organizator nie płaci honorariów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów festiwalu Śladami Marzeń organizacji
festiwalu i przyznawanej nagrody, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. Nr 133
poz. 883 z późn. zmianami) oraz zobowiązuję się do przygotowania prelekcji (pokazu). Wyrażam zgodę na bezpłatne
przekazanie Organizatorowi niewyłącznych praw autorskich, na wykorzystywanie dostarczonych materiałów, tekstów i zdjęć.
Na podstawie tej licencji Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przedmiotowych w przyszłości,
wykorzystania ich w materiałach drukowanych, nośnikach elektronicznych, na stronach internetowych oraz przekazywania
ich w celach promocyjnych i informacyjnych do wykorzystywania w środkach masowego przekazu, w prasie drukowanej,
radiu, telewizji i innych, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim.

Oświadczam, że przeczytałem i akceptuję warunki udziału.
Potwierdzam informacje o wyprawie zawarte w tym formularzu.
Przesyłając zgłoszenia pod wskazany adres jest to równoznaczne z tym, iż uczestnik zapoznał się z warunkami konkursu i
regulaminem i je akceptuje.


