
REGULAMIN 

 

Uczestnictwa w Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP SHOW  

w dniu 15 października 2022 r. 

 

 

Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP SHOW jest imprezą mającą na celu 

promocję trzeciego sektora. Prezentacja dorobku stowarzyszeń jest okazją do ukazania 

społeczeństwu bezinteresownej pracy pasjonatów na rzecz miasta, jego mieszkańców, 

działań wolontariackich, rozwijania zainteresowań i wskazywanie alternatywnych 

możliwości spędzania wolnego czasu. Imprezę poprzedzi FLOP-parada w której wezmą 

udział organizacje uczestniczące w festiwalu. Początek FLOP-parady: zbiórka pod fontanną 

Neptuna koło Katedry, przemarsz ulicą Najświętszej Marii Panny, zakończenie pod 

kościołem Mariackim, grupowe zdjęcie uczestników i wejście do Galerii Piastów. 

Wyjaśnienie pojęć: 

 

FLOP – Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP SHOW odbywający się na 

terenie Galerii Piastów. 

 

FLOP-parada – przejście uczestników festiwalu od fontanny Neptuna do kościoła 

Mariackiego. Organizacje uczestniczące we FLOP-ie wyróżnią się charakterystycznymi 

strojami , logami i transparentami stowarzyszeń. 

 

Uczestnik – organizacja biorąca udział we FLOP-ie. 

 

Deklaracja – deklaracja przystąpienia do udziału we FLOP-ie 

 

Zespół Organizacyjny – zespół osób odpowiedzialnych za organizację FLOP-a. 

 

 

§ 1 

 

 

Uczestnik otrzymuje nieodpłatnie możliwość promowania swojej organizacji w postaci: 

 

1. Wystawienia swojego stoiska we własnym zakresie w trakcie FLOP-a.  

(Galeria Piastów udostępnia tylko miejsce do zorganizowania stanowiska)  

 

2. Informacji o uczestniku na stronie http://www.pro.legnica.pl (o ile uczestnik prześle 

informacje). 

 

http://www.pro.legnica.pl/


3. Możliwość wzięcia udziału w akcjach promocyjnych i części scenicznej FLOP-a. 

 

§ 2 

 

Uczestnik zobowiązuje się do: 

 

1. Dokonania zgłoszenia udziału swojej organizacji we FLOP SHOW  i dostarczenia 

deklaracji udziału do biura Organizatora drogą e-mail na adres: 

tmlprolegnica@wp.pl w terminie do 30 września  2022 roku. 

2. Udziału w paradzie otwierającej FLOP. 

3. Przestrzegania wszelkich zaleceń zespołu organizacyjnego. 

4. Rozłożenie i złożenie swojego stoiska we wskazanym czasie przez zespół 

organizacyjny. 

5. Współpracy w czasie trwania Flop Show z organizatorami FLOP SHOW,                          

a szczególnie z jego zespołami zadaniowymi.  

 

§ 3 

 

 

W związku z niezarobkowym charakterem FLOP-a oraz olbrzymią skalą przedsięwzięcia, 

uczestnik ma świadomość, iż: 

 

1. Zobowiązuje się przygotować stoisko we własnym zakresie (nie licząc na pomoc 

zespołu organizacyjnego, choć takową otrzyma, jeśli to będzie możliwe). 

2. Zapotrzebowanie złożone w deklaracji nie zawsze zostanie spełnione z przyczyn 

niezależnych od organizatorów (prosimy o wyrozumiałość). 

3. Odpowiada za pozostawienie czystości po swoich działaniach. 

4. Odpowiada za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez siebie lub 

osoby zaproszone i zobowiązuje się do naprawy lub pokrycia szkód. 

 

 

 

 

 Agnieszka Pacanowska – Cholewińska  

 

Prezes 

TML Pro LEGNICA 

 
 

 

 

Legnica, dnia 01 września 2022 r. 
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