
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PARADZIE PODCZAS WYDARZENIA 
BOM DIA BRASIL

(sobota, 05.09.2009)

1. Impreza plenerowa, parada finałowa Festiwalu BOM DIA BRASIL (nazywana dalej 
imprezą),  złożona  jest  z  parady  oraz  punktu  finałowego,  Mercado  Latino, 
zorganizowanego na wzór latynoskiego bazarku (stoiska z rękodziełem i kuchnią, 
stoiska szkół  tańca biorących udział  w paradzie,  organizacji  promujących kulturę 
Brazylii). Impreza odbywa się 5. września 2009 (sobota).

2. Parada trwa w godzinach 16.00-17.00, natomiast bazarek - 14.00 do 20.00.

3.  Organizatorem  imprezy  jest  ES  Production  (ul.  Lencewicza  4  m.  41,  01-493 
Warszawa, NIP: 522 232 62 65, REGON: 015777240, telefon kontaktowy: 692 547 
920, e-mail:
info@esproduction.pl).

4. Impreza obejmuje przejście parady ulicą Nowy Świat od ronda de Gaula do ulicy 
Ordynackiej, gdzie zbudowany będzie bazarek latynoski. Na jego terenie ustawiony 
jest także podest, na którym odbywają się występy muzyków i tancerzy.

5.  W paradzie  biorą  udział  szkoły  i  grupy  tańców brazylijskich,  w  szczególności 
prezentujące  sambę,  po  uprzednim  kontakcie  i  ustaleniu  ostatecznych  zasad 
uczestnictwa z organizatorem.

6. Parada prezentuje grupy tańczące sambę, capoeira, maculele (na wzór parady 
karnawałowej w Rio do Janeiro) oraz stanowi płaszczyznę spotkania wszystkich jej 
uczestników.

7.  Każda  szkoła  i  grupa  tańca  powinna  odróżniać  się  od  innych  –  elementami 
wyróżniającymi  mogą  być  stroje,  transparenty  z  logotypami  itp.,  przy  czym 
ostateczny wybór musi być skonsultowany z organizatorem.

8. Uczestnicy parady nie mogą defilować topless, a obuwie musi być dostosowane 
do stroju.

9. Podczas parady obowiązuje całkowity zakaz używania środków pirotechnicznych.

10.  Obowiązuje  całkowity  zakaz  rozdawania  wszelkich  materiałów  promocyjnych 
(ulotek, CD, DVD itp.).

11. Udział w paradzie jest nieodpłatny – opiera się na zasadzie wzajemnej promocji 
organizatora i uczestników.
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12. Organizator zapewnia uczestnikom parady możliwość skorzystania z garderoby i 
toalety na trasie przejścia parady.

13.  Kolejność  szkół  i  grup  biorących  udział  w  paradzie  należy  do  decyzji 
organizatora,  przy  czym  największe  znaczenie  przy  jej  ustaleniu  będzie  mieć 
prezentowany taniec, wygląd strojów, liczba tancerzy itp.

14. Szkoły i grupy tańca mają prawo do nieodpłatnego miejsca w obrębie punktu 
finałowego  na  potrzeby  zorganizowania  własnego  stoiska,  na  którym  mogą 
znajdować  się  i  być  dystrybuowane  materiały  promocyjne  organizatora  stoiska; 
koszt organizacji stoiska pokrywa zainteresowana szkoła lub grupa tańca.

15. Jeden uczestnik ma prawo do organizacji jednego stoiska.

16. Rozmieszczenie stoisk zależy od ich całkowitej liczby oraz kolejności zgłoszeń, a 
ostateczny plan punktu finałowego należy do decyzji organizatora.

17.  Szkoły  i  grupy  tańca  mają  prawo  do  nieodpłatnego  występu  na podeście  o 
wymiarach 6*6 m, który będzie jednym z głównych elementów punktu finałowego; 
program  występu  musi  zostać  uprzednio  skonsultowany  i  zatwierdzony  przez 
organizatora, a za występ nie jest wypłacane honorarium.

18.  Istnieje  możliwość  uzyskania  częściowego  lub  całkowitego  zwrotu  kosztów 
dojazdu na wydarzenie, po uprzednim kontakcie z organizatorem.

19. Ewentualne koszty noclegu nie są pokrywane przez organizatora imprezy.

20.  Szkoły  i  grupy  tańca  chętne  do  wzięcia  udziału  w  imprezie  muszą  przesłać 
formularz  zgłoszeniowy,  w  którym zostanie  określona  forma  udziału  w  imprezie 
(przejście w paradzie, organizacja stoiska, występ w punkcie finałowym).

21.  Formularz  dostępny  jest  na  oficjalnej  stronie  internetowej  organizatora: 
www.bomdiabrasil.pl

22.  Wypełnione  formularze  będą  przyjmowane  w  formie  elektronicznej  do  dnia 
31.07.2009.

23. Bezpośredni kontakt i zgłoszenia: Paweł Kucharczuk - p.kucharczuk@bdbrasil.pl

24. Nieodpłatny wstęp na imprezę mają wszystkie zainteresowane osoby, o ile nie 
naruszają  regulaminu  imprezy  i  nie  stwarzają  niebezpieczeństwa  dla  innych 
uczestników imprezy.
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