Taisyklės ir sąlygos šiaudų meno festivalio dalyviams
Tarptautinis šiaudų meno festivalis „Šiaudo magija“
Liepos 22-27, 2019
Vilnius, Lietuva
Organizatorius:
Vilniaus etninės kultūros centras
Pamėnkalnio g. 34, Vilnius
Lietuva

Festivalio keliami tikslai:
- Pristatyti šiaudų meno technikas ir modelius iš Europos, Azijos šalių ir JAV.
- Skatinti rankų darbą ir propaguoti kūrybines veiklas.
- Puoselėti žinių bei patirčių mainus tarp kūrėjų, stiprinti regionines tradicijas.
- Dokumentuoti įvairius tradicinius amatus, dizainą ir nykstančias technikas.
- Įkvėpti tirti šiaudų meno tradicijas ir pritaikyti jas moderniam dizainui, ekodizaino formoms.
Festivalio tema – šiaudų meno tradicijos praeityje ir šiuolaikiniame pasaulyje.

KAINOS: apgyvendinimas ir maitinimas
Į vienos dienos bilieto kainą įskaičiuota: maitinimas tris kartus, kultūrinė programa, dirbtuvės, transportas.
Festivalio dalyvių apgyvendinimas nėra įskaičiuotas. Festivalis neatsako už papildomas išlaidas; maitinimas
organizuojamas tik Festivalio dienoms. Kiekviena festivalio diena turi nustatytą kainą, kuri apskaičiuojama
pagal tos dienos renginių programą:
• Liepos 22 d. (pirmadienis) 45,00 €
• Liepos 23 d. (antradienis) 37,50 €
• Liepos 24 d. (trečiadienis) 52,50 €
• Liepos 25 d. (ketvirtadienis) 45,00 €
• Liepos 26 d. (penktadienis) 60,00 €
• Liepos 27 d. (šeštadienis) 30,00 €
Apgyvendinimas
Festivalis Vilniaus svečiams siūlo apgyvendinimą Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje (T.
Kosciuškos g. 11A, Vilnius). Kambariai – dviviečiai (2 lovos, WC ir dušas yra kiekviename kambaryje). Vienos
nakties kaina žmogui – 15 eurų. Jei Festivalio dalyvis pageidauja gyventi kambaryje vienas, tokios
galimybės kaina – 30 eurų.
Atvykimas ir išvykimas
Dalyviai, gyvenantys Mokyklos bendrabutyje, gali atvykti ir įsikurti jame jau liepos 20 d., o kambarius
turėtų vėliausiai palikti liepos 29 d. rytą.

Reikalavimai Festivalio dalyviams:
- Kiekvienas dalyvis, planuojantis naudotis apgyvendinimo paslaugomis, privalo informuoti
Organizatorių apie savo atvykimo ir išvykimo laiką.
- Dalyvauti rengiamuose praktiniuose seminaruose.
- Punktualiai dalyvauti Festivalio programos renginiuose.
- Laikytis saugos taisyklių.
Dalyvavimo sąlygos, veiksmų eiga:
1) Norintis dalyvauti Festivalyje pirmiausia turi užpildyti elektroninę registracijos formą čia:
https://forms.gle/r7XhSYPSCQHznDs96. Dalyvių registracija vykdoma iki liepos 6 d.
Organizatorius patvirtina dalyvio registraciją išsiųsdamas jam laišką su kvietimu dalyvauti ir
patvirtinta kaina.
2) Atlikęs registraciją ir sulaukęs laiško iš Organizatoriaus, dalyvis turi sumokėti avansą iki liepos 10
d. Avansas – 40% visos kainos, kurią nurodė Organizatorius.
3) Likusi suma privalo būti sumokėta iki liepos 16 d.
Avansas ir likusi suma (arba pilnas mokėjimas iš karto, jei taip nori pats dalyvis) turi būti
pervedami į šią sąskaitą:
Gavėjo pavadinimas
Įmonės kodas
Bankas
Swift/BIC kodas
Sąskaitos numeris (IBAN)
Mokėjimo tikslas mokant avansą

VILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRAS
188208831
SEB bankas, AB
CBVILT2X
LT81 7044 0600 0150 3013
Festivalis “Šiaudo magija” 2019: Avansas – [datos,
kuriomis dalyvaujama] [+apgyvendinimas]
Mokėjimo tikslas mokant likusią Festivalis “Šiaudo magija” 2019: Likusi suma - [datos,
sumą
kuriomis dalyvaujama] [+apgyvendinimas]
Mokėjimo tikslas, jei mokama visa Festivalis “Šiaudo magija” 2019: Pilnas mokėjimas suma iš karto
[datos, kuriomis dalyvaujama] [+apgyvendinimas]

Dalyvavimo Festivalyje atšaukimas
Jei dalyvis nori atšaukti savo dalyvavymą, apie tai privaloma informuoti Organizatorių iki liepos 19 d.
Avansas reikalingas organizacinėms išlaidoms, todėl nebus grąžinamas.
Festivalio Organizatorė: Eglė Česnakavičiūtė egle@etno.lt

Festivalis bus fotografuojamas, filmuojamas ir kitaip dokumentuojamas. Organizatorius pasilieka teisę po
renginio vaizdinę medžiagą skelbi viešai.

NACIONALINĖ M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLA (BENDRABUTIS IR VALGYKLA)

