
REGULAMIN PROJEKTU
V Pozytywny Rudzki Przekaz

Informacje ogólne.
1. V Pozytywny Rudzki Przekaz odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku w Rudzie Śląskiej,

przy ul. Piastowskiej 25.
2. Organizatorem projektu jest Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Świętego Filipa

Nereusza.
3. W projekcie mogą uczestniczyć osoby w każdym wieku.
4. Projekt nie ma charakteru konkursowego, a udział jest całkowicie bezpłatny.
5. Kolejność występów będzie losowana i ogłoszona w dniu projektu.

Zgłoszenia.
1. Aby wziąć udział w projekcie, należy uprzednio wysłać zgłoszenie na e-mail:

prp@nereusz.pl lub doręczyć je osobiście do placówki Klubu Młodzieżowego w
Rudzie Śląskiej przy ul. Piastowskiej 25+. Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do
15.04.2023.

2. Treść e-maila zgłoszeniowego: imię, nazwisko, data urodzenia, rodzaj występu i
czas jego trwania.

3. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń, o uczestnictwie w projekcie decyduje data
wpłynięcia zgłoszenia.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie należy zgłosić tę informację do
organizatora.

5. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do przyniesienia wypełnionej zgody
rodzica, najpóźniej w dzień projektu. Zgoda rodzica dostępna jest na stronie
nereusz.pl lub na wydarzeniu Facebookowym.

Występy.
1. Dopuszczalne są formy: grupowa i indywidualna.
2. Występ powinien być krótką prezentacją sceniczną Twojej pasji, np. śpiew, taniec,

krótka forma teatralna, umiejętności gawędziarskie, pokaz sprawności fizycznej, gra
na instrumentach, recytacja i inne.

3. Występ nie powinien trwać więcej niż 5 minut.
4. Uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia nagrania podkładu muzycznego

e-mailowo nie później niż 17.04.2023. W przypadku, gdy nie jest to możliwe prosimy
o zaznaczenie tego w wiadomości mailowej.

5. Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy, przestrzeń na przebranie się
i przygotowanie do występu. Natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty uczestnik
zapewnia sobie sam i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

6. Uczestnik jest zobowiązany poinformować o wszelkich niebezpieczeństwach
związanych z jego występem.



7. Z uwagi na profilaktyczny charakter projektu prosimy o: występowanie jedynie do
muzyki, która pozbawiona jest wulgaryzmów oraz tekstów poruszających tematykę
rasistowską, przemocową, seksistowską. itp.

8. Podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie.

Zasady obowiązujące podczas trwania projektu.
1. Każdego uczestnika obowiązuje niniejszy regulamin oraz kultura osobista w miejscu

odbywania się wydarzenia.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania obuwia zmiennego.
3. Zabrania się palenia tytoniu i wszelkiego rodzaju e-papierosów oraz

wnoszenia/spożywania napojów alkoholowych i innych używek.
4. Z racji że wydarzenie ma charakter profilaktyczny każdego uczestnika obowiązuje

kultura języka.
5. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z możliwością usunięcia uczestnika z

projektu. Każda osoba uczestnicząca w projekcie czyni to na własną lub opiekuna
odpowiedzialność.

Podczas wydarzenia będą robione zdjęcia i nakręcane filmy. Uczestnictwo w
wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie.
Każdy uczestnik w dzień finału projektu będzie składał podpis zaświadczający o
zaznajomieniu się z treścią niniejszego regulaminu.

Organizator V Pozytywnego Rudzkiego Przekazu zastrzega sobie prawo do zmian w
niniejszym regulaminie.


