
Regulamin akcji w ramach festiwalu NARRACJE #11  

przeprowadzanej przez Instytut Kultury Miejskiej  
 

1. Akcja Instytutu Kultury Miejskiej ma charakter promocyjny i związana jest z 

wydarzeniem Festiwal NARRACJE #11, który odbędzie się 15-16 listopada 2019 roku.  

2. By wziąć udział w akcji należy podczas Festiwalu NARRACJE #11, 15-16 listopada 

2019 roku wykonać samodzielnie i udostępnić relację z Festiwalu (minimum 3 elementy, 

np. zdjęcia, boomerangi, filmiki) na Instagramie na swoim profilu, który jest publiczny. 

3. Praca zgłoszeniowa ma formę dowolną i musi przedstawić w kreatywny i autorski 

sposób temat relacji z festiwalu NARRACJE.  

4. W akcji wezmą udział tylko prace, które przynajmniej w jednym elemencie będą 

zawierać hasztag #narracje2019, oznaczą profil @ikm_gdansk i zostaną umieszczone 

w portalu Instagram w dniach 15-16 listopada 2019 roku.  

5. Poprzez wysłanie zgłoszenia, uczestniczka/uczestnik udziela Instytutowi Kultury 

Miejskiej nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie materiałów 

udostępnionych na Instagramie, poprzez jego wykorzystywanie (w całości lub we 

fragmentach) w działalności Instytutu Kultury Miejskiej na następujących polach 

eksploatacji: publiczna prezentacja fragmentów lub całości tekstu.  

6. W akcji przewidziane są nagrody dla prac wybranych przez komisję akcji, w skład 

której wchodzą Marta Bańka, Martyna Gutowska i Magdalena Nestorowicz.  

7. Nagrodami są: 

10 x Płócienna Torba Festiwalu Narracje#11 z gadżetami Instytutu Kultury Miejskiej. 

8. Uczestnik/uczestniczka ma szansę zdobyć tylko jeden zestaw nagród. 

9. Informacje o wynikach zostaną przesłane w wiadomości prywatnej na Instagramie do 

20 listopada 2019.  

10. Nagrody można odebrać w Punkcie Informacji Kulturalnej (w godzinach od 10.00 do 

18.00) od poniedziałku do piątku w siedzibie IKM, przy ul. Długi Targ 39/40. Kontakt do 

Punktu Informacji Kulturalnej: e-mail kontakt@ikm.gda.pl | tel. 58 301 2016. 

11. Nagrody będą wręczane do 10 grudnia 2019 roku.  



12. Organizatorem konkursu jest Instytut Kultury Miejskiej. Osobą kontaktową w 

sprawie konkursu jest Magdalena Nestorowicz, magdalena.nestorowicz@ikm.gda.pl 

13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i pracowniczki Instytutu Kultury 

Miejskiej. 


