
 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO  

9. FESTIWALU PODRÓŻNICZEGO  

ŚLADAMI MARZEŃ 

W KATEGORII PREZENTACJA AUDIOWIZUALNA  
24-26.09.2021 r. 

 

 

Polska  Świat* 
*Zaznacz kategorię w której zgłaszasz swoją prelekcję 

 

 

 

 

Kierownik wyprawy, kapitan lub inny uczestnik zgłaszający podróż: 
 

Imię  

Nazwisko  

Telefon  

E-mail  

Blog, FB, IG gdzie 

relacjonujesz swoje 

podróże 

 

Miasto zamieszkania  

  

Wyprawa lub przedsięwzięcie 
Nazwa  

Współtowarzysze  

Data rozpoczęcia   

Data zakończenia  

Cel wyprawy  

Krótki opis (3-4 zdania)  

- zapowiedź 

wystąpienia, która ukaże 

się w programie  

 

Odwiedzony kraj/ kraje   

Trasa wyprawy (miasta, 

miejsca, regiony, 

akweny itp) 

 

Pokonany dystans   

Wyjątkowe elementy 

podróży (np. Motyw 

przewodni, osiągnięcie 

itp.)  

 

Dlaczego właśnie Ty 

powinieneś wystąpić 

podczas Festiwalu 

Podróżniczego Śladami 

Marzeń? 

 

 

Dodatkowo aby zgłoszenie było kompletne  
 Wyślij 5 zdjęć z podróży z ich podpisem (wraz ze zgłoszeniem)  

 Doślij dłuższy opis podróży na ok 1-3 strony, 1800-5400 znaków ze spacjami - dla kapituły i  do 

ewentualnych  publikacji. Organizator zastrzega sobie w publikacjach prawo redakcji tekstu. 

 Wysyłając zgłoszenie akceptujesz regulamin konkursu - zapoznaj się z nim przed wysłaniem zgłoszenia 
(https://sladamimarzen.pl/festiwal-podrozniczy-sladami-marzen/wyslij-zgloszenie-2/) 

 Zgłoszenie wyślij na adres: zgloszenia@sladamimarzen.pl  Tytuł wiadomości „FŚM 2021 Świat” lub „FŚM 

2021 Polska” (w zależności od zgłaszanej kategorii) 
 Zgłoszenia przyjmowane są do 18.07.2021 r.  
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Informacje dodatkowe (dodatkowo zapoznaj się z regulaminem) 
 
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 24-26.09.2021 r. 
Organizator zastrzega, że ta sama prezentacja nie może być wygłoszona w terminie 1 września - 10 

października 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 akceptuje jego wszystkie punkty.  

 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie całego formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie 

www.sladamimarzen.pl) oraz odesłanie go drogą elektroniczną organizatorowi wraz z krótkim opisem wyprawy i 5 

zdjęciami z wyprawy na adres mailowy zgloszenia@sladamimarzen.pl  w określonym terminie. Tytuł wiadomości 

„FŚM 2021 Świat” lub „FŚM 2021 Polska” (w zależności od zgłaszanej kategorii) 
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