
REGULAMIN WROCŁAWSKIEGO KONGRESU KULTURY 2020 
  

1. Wrocławski Kongres Kultury 2020 (zwany dalej ,,Kongresem”) odbędzie się 
w dniach od 30.11.2020 r. do 4.12.2020 r. Z uwagi na trwający stan epidemii 
COVID-19, Kongres odbędzie się jako wydarzenie w sieci, a składające się 
na niego panele w dniach 3 i 4.12.2020 r. będą transmitowane przez Ope-
ratora na jego kanałach internetowych, umożliwiając dostęp do przebiegu 
obrad wszystkim zainteresowanym bez konieczności rejestracji. 

2. Organizatorami Kongresu są – działający w tym zakresie wspólnie – Gmi-
na Wrocław, Strefa Kultury Wrocław oraz Strona Społeczna – Grupa Kul-
tura Wrocław. 

3. Obrady w ramach paneli dyskusyjnych Kongresu rozpoczną się w dniu 
3.12.2020 r. o godzinie 12:00, a zakończenie Kongresu nastąpi 4.12.2020 r., 
po ogłoszeniu wyników wyborów przedstawicieli Strony Społecznej do 
Wrocławskiej Rady Kultury. 

4. Wydarzeniami towarzyszącymi Kongresu będą dyskusje stolikowe w 
dniach pomiędzy 30.11.2020 r., a 2.12.2020 r. Udział w dyskusjach stoliko-
wych wymaga rejestracji na podstawie formularza dostępnego na stronie 
kongres.kulturawroclaw.pl. 

5. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie Kongresu, 
transmisje paneli w internecie oraz – w jego ramach – przeprowadzenie 
w formie elektronicznej w dniu 4.12.2020 r. wyborów przedstawicieli Stro-
ny Społecznej do Wrocławskiej Rady Kultury, jest Strefa Kultury Wrocław, 
dalej zwana „Operatorem”.  

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

7. Zasady przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli Strony Społecznej do 
Wrocławskiej Rady Kultury zostały określone szczegółowo w Regulaminie 
Wyborów Przedstawicieli Strony Społecznej do Wrocławskiej Rady Kultury 
przeprowadzanych w czasie Wrocławskiego Kongresu Kultury. 

8. Wydarzeniem towarzyszącym Kongresu jest wieczór wyborczy, który od-
będzie się w dniu 3.12.2020 r. w godz. 18:30–20:30 (godziny mogą ulec 
zmianie). Wieczór wyborczy będzie wydarzeniem wirtualnym, transmito-
wanym w internecie na kanałach Operatora. 

9. Czynne prawo wyborcze w wyborach przedstawicieli Strony Społecznej 
do Wrocławskiej Rady Kultury przysługuje wyłącznie osobie, która spełnia 
wszystkie poniższe warunki: 



a. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
b. posiada centrum aktywności życiowej w Gminie Wrocław, 
c. zadeklaruje, iż jest przedstawicielem lub uczestnikiem wrocławskiego 

środowiska kulturalnego w szczególności 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, 

d. dokonała zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny między 4.11.2020 r. a 
29.11.2020 r., dostępny na stronie internetowej Kongresu oraz przeszła po-
zytywnie proces weryfikacji uczestnictwa przez Operatora. 

10.Baza zgłoszonych uczestników Kongresu stworzona do dnia 13.03.2020 r., 
z uwagi na zmianę terminu Kongresu w związku z pandemią COVID-19, 
zostaje anulowana. 

11.Udział kandydatom do Wrocławskiej Rady Kultury w wieczorze wyborc-
zym, o którym mowa w punkcie 8., zapewnia Strefa Kultury Wrocław.  

12.Z zastrzeżeniem punktu 13., nad prawidłowym przebiegiem Kongresu oraz 
pracami poszczególnych zespołów w ramach Kongresu czuwają modera-
torzy, z którymi umowy zawarła Strefa Kultury Wrocław. 

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

14.Osoba biorąca udział w Kongresie i w wydarzeniach towarzyszących Kon-
gresu akceptuje fakt, że jej udział w Kongresie (i/lub w tych wydarze-
niach), w tym w charakterze słuchacza,  widza i komentatora  transmito-
wanych wydarzeń, jest równoznaczny z udzieleniem  nieodpłatnej zgody 
na rzecz Organizatorów Kongresu (i/lub w tych wydarzeniach) na utrwala-
nie (dowolną metodą) jej głosu  i wizerunku, w tym identyfikującego ją w 
mediach społecznościowych avatara oraz publikowanych przez tę osobę 
 treści, opinii i komentarzy do relacji i materiałów z przebiegu Kongresu 
lub/i wydarzeń towarzyszących i w ramach dyskusji toczących się w ra-
mach Kongresu lub/i tych wydarzeń (w szczególności w zakresie form ud-
ziału możliwych za pomocą środków komunikowania się na odległość) 
oraz na udostępnianie tak utrwalonego wizerunku i głosu w czasie rzec-
zywistym podczas trwania Kongresu i w ramach relacji z Kongresu 
nieograniczonej liczbie odbiorców za pośrednictwem sieci internetowej, 
jak również na rejestrację, nadawanie i rozpowszechnianie ich dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych Kongresu i z tych wydarzeń, w tym 



w ramach jakiejkolwiek publikacji, w której zostanie wykorzystana doku-
mentacja z Kongresu, na co osoba ta wyraża nieodpłatną oraz nieogranic-
zoną czasowo i terytorialnie zgodę. 

15.Organizatorzy Kongresu zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regu-
laminu w każdym czasie.  

16.Od 2021 roku podmiot wskazany w punkcie 3. będzie wyłaniany w drodze 
otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych lub partnerstw organi-
zacji pozarządowych działających w polu kultury we Wrocławiu.  

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


