
Regulamin akcji "Miasto z duszą" w ramach XVIII Festiwalu Trzech Kultur

Zasady współpracy:
1. Festiwal Trzech Kultur we Włodawie jest wydarzeniem o charakterze artystycznym i 
kulturalnym, odbywającym się co roku we wrześniu.
2. W ramach  XVIII edycji festiwalu, który odbędzie sie 22-24.09.2017 r. Będzie miało miejsce 
wydarzenie "Miasto z Duszą" angażujące do współpracy osoby prywatne jak i zorganizowane 
grupy artystyczne chcące włączyć się do czynnego udziału w festiwalu i zaprezentowania 
twórczości zainspirowanej wielokulturowością miasta Włodawy oraz historią Festiwalu Trzech 
Kultur.
3. Obszar działań obejmuje przestrzeń publiczną, miejską zwaną "Szlakiem Trzech Kultur" 
(mapa: załącznik nr 2).
4. Wydarzenia w przestrzeni publicznej odbywają się w godzinach od 10:00 22 września do godz. 
20:00 24 września.
5. Koordynatorem akcji "Miasto z Duszą" jest Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie, z 
siedzibą przy ul. Czerwonego Krzyża 7, 22-200 Włodawa.
6. Jako Uczestnika akcji "Miasto z duszą" pojmuje się osobę fizyczną, osobę prawną (instytucja 
kultury, organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo itp.) lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która zostanie zatwierdzona przez Koordynatora do realizacji 
swojego programu artystycznego w ramach akcji "Miasto z Duszą" w ramach XVIII Festiwalu 
Trzech Kultur we Włodawie.
7. Uczestnik bierze czynny udział w akcji "Miasto z Duszą" w ramach XVIII Festiwalu Trzech 
Kultur we Włodawie, spełnia wymogi zasad współpracy i umowy z Koordynatorem.
8. Tematyka prezentacji artystycznych przygotowanych przez Uczestników akcji "Miasto z duszą" 
obejmuje takie zagadnienia jak: wielokulturowość, tradycja pogranicza, kultura żydowska, kultura 
prawosławna, kultura katolicka, kultura protestancka, kultura tradycyjna regionu Polesia, historia 
Włodawy i regionu Polesia, historia Festiwalu Trzech Kultur oraz wszelkie inspiracje hasłem 
"Miasto z Duszą".
9. Formą prezentacji artystycznych przygotowanych przez uczestników akcji "Miasto z Duszą" 
mogą być: działania performatywne, działania parateatralne, prezentacje  muzyczne, prezentacje 
taneczne, wszelkie działania plastyczne oraz inne formy przekazu artystycznego zainspirowane 
wyżej wymienioną tematyką.
10. Koordynator samodzielnie ustala program XVIII Festiwalu Trzech Kultur wraz z wydarzeniem 
towarzyszącym – "Miasto z Duszą".
11. Koordynator zorganizuje i przeprowadzi otwarte nabory projektów na zasadzie konkursu 
zgłoszeń w ramach akcji "Miasto z Duszą". Otwarty nabór projektów ma zatem charakter 
konkursowy – nadesłane zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji pod kątem merytorycznym, 
artystycznym oraz możliwości organizacyjnych Koordynatora.
12. Zadaniem Koordynatora jest zaproszenie wybranych Uczestników akcji "Miasto z Duszą" do 
udziału w XVIII Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie, weryfikacja propozycji wydarzeń 
nadesłanych w trakcie naboru otwartego oraz sporządzenie rekomendacji ofert.
13. Wybór ofert i zatwierdzenie wydarzeń składających się na program akcji "Miasto z Duszą" w 
ramach XVIII Festiwalu Trzech Kultur leży w gestii Koordynatora – nadesłanie zgłoszenia nie jest 
równoznaczne z zakwalifikowaniem do programu.
14. Uczestnikom, którzy nie zostaną zakwalifikowani do programu, nie przysługuje prawo do 
odwołania.
13. Koordynator dokona oceny nadesłanych zgłoszeń na podstawie zgodności z tematyką 
zaprezezentowaną w punkcie 8. Zachęcamy do planowania niestandardowych działań, zbaczania z 
utartych szlaków, szczególnie uwzględniając nieoczywiste rozwiązania, współprace i konteksty; 
wykorzystywanie przestrzeni publicznej – działania odbywające się poza siedzibą organizatora, w 
otwartej przestrzeni miasta; angażowanie odbiorców – nastawienie i dążenie do interakcji i 
włączania w działania odbiorców XVIII Festiwalu Trzech Kultur.



14.  Aby wziąć udział w otwartym naborze projektów akcji "Miasto z Duszą", uczestnicy 
zobowiązani są w wyznaczonym terminie wysłać Koordynatorowi ofertę programową. Oferty 
winny być wnoszone wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego online załączonego na stronie www.muzeumwlodawa.pl w zakładce Festiwal 
Trzech Kultur oraz wysłania go na adres julita.fajks@gmail.com (załącznik nr 1).
15.  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2017. Za datę wniesienia 
oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer Koordynatora.
16.  Wybór ofert nastąpi najpóźniej do dnia 10 września 2017. W tym terminie każdy uczestnik 
zostanie poinformowany indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną o decyzji Koordynatora.
17. Każda zgłoszona oferta powinna stanowić opis pojedynczego projektu artystycznego. Jeśli 
Organizator zgłasza kilka projektów wówczas powinien złożyć odpowiadającą temu ilość 
odrębnych ofert.
18. Koordynator nie zapewnia honorariów dla artystów za udział w akcji "Miasto z duszą" w 
ramach XVIII Festiwalu Trzech Kultur.
19. Koordynator po wybraniu ofert drogą konkursową dokonuje wsparcia organizacyjnego, 
technicznego bądź rzeczowego.
20. Uczestnicy zaproszeni do udziału w akcji "Miasto z Duszą", wyrażają zgodę na ustalenia, we 
współpracy z Koordynatorem, ostatecznej wersji i kształtu projektu w celach organizacyjnych.
21. Koordynatorowi przysługuje prawo do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej miejsca i czasu 
realizacji projektu.
22. Wydarzenia odbywające się w czasie trwania XVIII Festiwalu Trzech Kultur mogą uzyskać 
status „Wydarzenia towarzyszącego XVIII Festiwalowi Trzech Kultur”oraz będą dołączone do 
głównego programu XVIII Festiwalu Trzech Kultur w dodatkowym informatorze wydarzeń  – 
informacje o nich zostaną zamieszczone w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej 
www.muzeumwlodawa.pl oraz fan page Festiwal Trzech Kultur na portalu Facebook na zasadach 
określonych przez Koordynatora.
23. Uczestnik ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za projekt, która będzie pozostawać
w stałym kontakcie z przedstawicielami Koordynatora we wszelkich kwestiach dotyczących 
projektu przed wydarzeniem, w czasie jej trwania, a także – jeśli będą wymagały tego osobne 
ustalenia – w okresie po jego zakończeniu.
24. Osoba odpowiedzialna za projekt ma także obowiązek podczas XVIII Festiwalu Trzech Kultur 
stałego kontaktowania się ze służbami porządkowymi i medycznymi.
25. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego informowania Koordynatora o postępie realizacji 
projektu oraz o wszystkich zmianach dotyczących projektu, jakie mogą powstać w trakcie jego 
realizacji.
26. Uczestnik zgadza się na rejestrację przebiegu projektu (foto, audio, video) przez osoby 
upoważnione przez Koordynatora i dowolne i nieograniczone wykorzystywanie zarejestrowanych 
materiałów do celów promocyjnych i organizacyjnych XVIII Festiwalu Trzech Kultur.
27. Koordynator zapewnia pomoc wolontariuszy do organizacji akcji "Miasto z Duszą".
28. Złożenie oferty przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad współpracy. 
29. Uczestnik składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 
organizacyjnych XVIII Festiwalu Trzech Kultur i kolejnych edycji projektu, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. Poz. 922.).
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