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Regulamin Wrocławskiego Kongresu Kultury 2020  

 

1. Wrocławski Kongres Kultury 2020 (zwany dalej ,,Kongresem”) odbędzie się w dniu 20 marca 
2020 roku, w Centrum Sztuk Performatywnych PIEKARNIA we Wrocławiu przy ul. Księcia 
Witolda 62-70. Otwarcie Kongresu nastąpi we wskazanym wyżej dniu o godzinie 09.00. 

2. Organizatorami Kongresu są – działający w tym zakresie wspólnie – Gmina Wrocław, Strefa 
Kultury Wrocław oraz Strona społeczna-Grupa Kultura Wrocław. 

3. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie Kongresu oraz – w jego ramach – 
przeprowadzenie wyborów przedstawicieli Strony Społecznej do Wrocławskiej Rady Kultury jest 
Strefa Kultury Wrocław. 

4. Szczegółowy porządek obrad Kongresu jest zamieszczony na stronie kongres.kulturawroclaw.pl 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany porządku obrad Kongresu zarówno przed jego 
rozpoczęciem, jak i w jego trakcie. 

5. Zasady przeprowadzenia wyborów, o których mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, zostały 
określone szczegółowo w Regulaminie Wyborów Przedstawicieli Strony Społecznej do 
Wrocławskiej Rady Kultury Przeprowadzanych w czasie Wrocławskiego Kongresu Kultury.  

6. Wydarzeniem towarzyszącym Kongresu jest wieczór wyborczy, który odbędzie się w dniu 19 
marca 2020 r. w Centrum Sztuk Performatywnych PIEKARNIA we Wrocławiu przy ul. Księcia 
Witolda 62-70 w godz. 18.00-21.00 (godziny mogą ulec zmianie). 

7. Uczestnikiem Kongresu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca centrum aktywności 
życiowej w Gminie Wrocław, która zadeklaruje, iż jest przedstawicielem lub uczestnikiem 
wrocławskiego środowiska kulturalnego, w szczególności jest artystą, animatorem, aktywistą, 
menedżerem, specjalistą, edukatorem przedsiębiorcą, prowadzącym działalność polegającą na 
tworzeniu, upowszechnianiu, ochronie kultury, wspieraniu, promocji twórczości, edukacji 
kulturalnej lub na realizacji wieloaspektowych inicjatyw kulturalnych lub reprezentuje organizacje 
pozarządowe działające w obszarze kultury we Wrocławiu. 

8. Zgłoszenie woli uczestnictwa w Kongresie odbywać się będzie od dnia 04 lutego 2020 r. do 
zakończenia Kongresu, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego 
zamieszczonego na stronie kongres.kulturawroclaw.pl Zgłoszenie dokonane  w trybie opisanym    
w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z akceptacją zasad opisanych w treści niniejszego 
Regulaminu oraz w treści formularza zgłoszeniowego. 

9. Weryfikacja spełnienia przez osobę zgłaszającą wolę uczestnictwa w Kongresie warunków 
wskazanych w punkcie 7 będzie dokonywana przez Organizatorów Kongresu niezwłocznie po 
otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. O wynikach weryfikacji osoba 
zgłaszająca wolę uczestnictwa w Kongresie zostanie zawiadomiona za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.  

10. Uczestnikiem Kongresu staje się osoba uznana przez Organizatorów Kongresu – po zakończeniu 
procedury weryfikacyjnej (punkt 9 niniejszego Regulaminu) – za spełniającą warunki wskazane            
w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.  
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11. Czynne prawo wyborcze w wyborach przedstawicieli Strony Społecznej do Wrocławskiej Rady 
Kultury przysługuje wyłącznie uczestnikowi Kongresu w rozumieniu punktu 10 niniejszego 
Regulaminu, który dokonał zgłoszenia woli uczestnictwa w Kongresie między 04 lutego 2020 r.     
a 20 marca 2020 r. do godz. 14.30. Uczestnikom Kongresu (w rozumieniu punktu 10 niniejszego 
Regulaminu), którzy zgłosili wolę uczestnictwa w Kongresie po godz. 14.30 w dniu 20 marca 
2020 r., nie przysługuje czynne prawo wyborcze w wyborach przedstawicieli Strony Społecznej 
do Wrocławskiej Rady Kultury. 

12. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających wolę uczestnictwa w Kongresie (danych 
osobowych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym) jest Strefa Kultury Wrocław. 
Przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających wolę uczestnictwa w Kongresie 
dokonywane będzie przez Strefę Kultury Wrocław na zasadach wskazanych w treści formularza 
zgłoszeniowego, o którym mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu. 

13. Udział w wieczorze wyborczym, o którym mowa w punkcie 6 niniejszego Regulaminu, nie 
wymaga rejestracji w trybie wskazanym w punkcie 8 niniejszego Regulaminu. 

14. Organizatorzy Kongresu zapewniają możliwość udziału w Kongresie jego uczestnikom w liczbie 
nie większej niż 500 osób (w tym samym czasie).  

15. Z zastrzeżeniem punktu 16, nad prawidłowym przebiegiem Kongresu oraz pracami 
poszczególnych zespołów w ramach Kongresu czuwają osoby, z którymi umowy zawarła Strefa 
Kultury Wrocław (moderatorzy). Moderatorzy mają prawo odebrania głosu uczestnikowi Kongresu 
w każdym przypadku gdy głos ten jest nadużywany lub wykracza poza przedmiot Kongresu. 

16. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów, o których mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, 
czuwa Komisja Wyborcza powołana na podstawie Regulaminu wyborów do Wrocławskiej Rady 
Kultury w czasie Wrocławskiego Kongresu Kultury. 

17. Uczestnik Kongresu akceptuje fakt, że jego udział w Kongresie jest równoznaczny z udzieleniem 
nieodpłatnej zgody na utrwalanie (fotografowanie i filmowanie) jego wizerunku oraz na 
rejestrację, nadawanie i rozpowszechnianie jego głosu oraz wizerunku dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych i promocyjnych, w ramach jakiejkolwiek publikacji, w której 
zostanie wykorzystana dokumentacja z Kongresu, na co Uczestnik Kongresu wyraża nieodpłatną 
oraz nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę biorąc udział w Kongresu. 

18. Uczestnicy Kongresu zobowiązani są do przestrzegania zasad (w szczególności w zakresie 
używania wyrobów tytoniowych) obowiązujących w miejscu przeprowadzeniu Kongresu. Na 
terenie obiektu, w którym organizowany jest Kongres, nie mogą przebywać osoby, które swoim 
zachowaniem stwarzają jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla uczestników Kongresu, zakłócają 
porządek publiczny lub swoim zachowaniem naruszają przepisy niniejszego Regulaminu. 

19. Organizatorzy Kongresu zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 
czasie. 

20. Od 2020 roku podmiot wskazany w ust. 3 będzie wyłaniany  w drodze otwartego konkursu dla 
organizacji pozarządowych lub partnerstw organizacji pozarządowych działających w polu kultury 
we Wrocławiu. 

21. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie kongres.kulturawroclaw.pl 


