OŚWIADCZENIE
…............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa zespołu/grupy)
zwanym dalej Występującym, zobowiązuje się do:
- występu w Amfiteatrze (teren Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku) podczas Prezentacji Twórczości Lokalnej
2019 w wyznaczonym przez Organizatora (Polkowickie Centrum Animacji) terminie;
- przybycia do Amfiteatru najpóźniej 30 minut przed wyznaczoną godziną występu;
- powiadomienia koordynatora koncertów – Natalię Mazurczak (tel. 575-932-901), o swoim przybyciu;
- niewypowiadania publicznie negatywnych opinii na temat funkcjonowania sprzętu akustyczno-oświetleniowego oraz
pracowników obsługi;
- kulturalnego zachowania, adekwatnego do miejsca i rodzaju wydarzenia (w szczególności dotyczy to zakazu
używania wulgaryzmów, wyrażania poglądów politycznych, propagowania ideologii uderzającej w dobro
i godność człowieka).
Ponadto przyjmuje do wiadomości, że występ odbywa się w bloku wydarzeń. W związku z tym może się zmienić
godzina prezentacji oraz czas jej trwania, o czym Występujący zostanie poinformowany przez koordynatora.
Złamanie któregokolwiek z punktów oświadczenia może wiązać się z decyzją Organizatora o przerwaniu występu bądź
niedopuszczenia do prezentacji występującego. Ostateczna decyzja w kwestii interpretacji punktów zawartych
w oświadczeniu należy do Organizatora.
W imieniu Występującego oświadczenie podpisuje................................................................................
…............................................................................
(data i podpis Przedstawiciela/Opiekuna)
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