
REGULAMIN WARSZTATÓW POZNAŃ INDUSTRY WEEKEND 
-Warsztaty z pisania scenariuszy do reklamy- 

 
 
1. Warsztaty organizowane są przez Fundację Edukacji Kulturalnej Ad Arte z siedzibą przy 
ul. Hawelańskiej 1, 61-625 Poznań, w ramach projektu POZNAŃ ID. 
2. Warsztaty są przeznaczone dla osób wiążących swoją przyszłość z branżą reklamy 
wideo/motion i posiadających niewielki lub żaden dorobek w tym obszarze. Celem 
Warsztatów jest podniesienie kwalifikacji osób z sektora kreatywnego w Wielkopolsce. Jak 
również propagowanie krótkich form filmowych i wskazywanie na ich często niedostrzegany 
potencjał. Warsztaty skupiają się na zagadnieniach związanych z procesem tworzenia 
scenariusza do filmów reklamowych. Zajęcia stanowią integralną część projektu POZNAŃ 
ID. 
3. Warsztaty zostaną poprowadzone przez przedstawicieli domu produkcyjnego Papaya 
FIlms Kacpra Sawickiego i Martę Frączek. 
4. W Warsztatach mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 18 lat, niezależnie od 
wykształcenia. 
5. Zajęcia odbędą się w dniach 26-27 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00-17:00 w Poznaniu, 
szczegółową informację o lokalizacji Organizator przekaże osobom zakwalifikowanym do 
udziału w warsztatach. 
6. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. 
7. Aby zgłosić się do udziału w warsztatach scenariopisarskich, należy przesłać jednostronicowy 
dokument zgłoszeniowy, który powinien zawierać: 
● zdjęcie osoby aplikującej (dowolne) 

● dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, miasto zamieszkania 

● krótka informacja: moje ulubione kampanie/spoty reklamowe (linki/zdjęcia spotów i co w           

nich cenisz) 

● notka do organizatorów i prowadzących: dlaczego chcesz uczestniczyć w tych zajęciach? 

● eksplikację spotu reklamowego dla wybranego produktu (max. 5 zdań) 

● klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb          

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o             
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) 

WAŻNE: 

● wszystko mieści się na JEDNEJ stronie 

● formatowanie (czcionka, układ, interlinia) DOWOLNE 

● nazwa pliku to: REK_Imię_Nazwisko.pdf 

● plik w formacie PDF 

Zgłoszenia prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: 
warsztaty@adarte.pl. 
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: 
warsztaty@adarte.pl.  
 

mailto:warsztaty@adarte.pl
http://n.zm/


8. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia skutkuje zmniejszeniem szans na 
udział w procesie rekrutacji. 
9. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18.08.2017 r. (do godz. 18:00). 
10. O udziale w Warsztatach decyduje selekcja zgłoszeń dokonana przez osoby 
prowadzące warsztat. 
11. Organizator zastrzega sobie przyjęcie mniejszej lub większej ilości uczestników nie 
będąc zmuszonym do uzasadnienia swojej decyzji. 
12. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia drogą 
mailową do 23.08.2017 r. 
13. Do udziału w Warsztatach zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 10 osób.  
14. W przypadku zwolnienia się miejsc, kandydaci z listy rezerwowej zostaną powiadomieni 
o możliwości wzięcia udziału w Warsztatach. 
15. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za ewentualnie uszkodzenie sprzętu lub sali 
podczas Warsztatów. Organizator ma prawo żądać usunięcia wyrządzonej szkody lub 
pokrycia kosztów jej naprawy. 
16. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej 
zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie oraz dokonywanie innego rodzaju zapisu 
wizerunku i wypowiedzi Uczestnika w celu późniejszej publikacji materiału w mediach. 
17. Dane osobowe Uczestników Warsztatów są wykorzystywane zgodnie z ustawą z 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie przeprowadzenia i realizacji 
warsztatów, promocji warsztatów w środkach masowego przekazu, podawania do publicznej 
wiadomości informacji o warsztatach i ich uczestnikach. 
18. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
19. Organizator zastrzega sobie zmiany w harmonogramie lub odwołanie planowanego 
Wydarzenia z powodu niedostatecznej ilości zgłoszeń lub nieprzewidzianych wydarzeń. 
 


