Międzynarodowy Festiwal Historyczny „Wiek XX. Anamenses” edycja II
Złota Karta Anamneses
Regulamin
1. Informacje ogólne
1.1. Złota Karta Anamneses (zwana dalej „Kartą”) uprawnia posiadacza do korzystania
ze świadczeń i promocji określonych niniejszym regulaminem w trakcie trwania II edycji
Międzynarodowego Festiwalu Historycznego „Wiek XX. Anamneses” (zwanego dalej
„Festiwalem”) organizowanego we Wrocławiu w dniach 24-27 listopada 2013 roku.
1.2. Zakup Karty przez uczestnika Festiwalu jest fakultatywny i dobrowolny.
1.3. Karta jest na okaziciela. Zakup Karty nie wymaga rejestracji, ani podawania danych
osobowych.
2. Sprzedaż Kart
2.1. Kartę Anamneses można nabyć:
1) w przedsprzedaży od 23 do 27 listopada 2012 roku – zamówienia należy składać pisząc
na adres biuro@anamneses.pl lub telefonicznie 71 334 90 43,
2) w trakcie trwania Festiwalu w biurze festiwalowym Kino Nowe Horyzonty ul. Kazimierza
Wielkiego 19a-21 Wrocław, I piętro. Biuro czynne od 10:00–21:00.
2.2. Cena Karty: 15 zł (w tym VAT). Przy zakupie w przedsprzedaży jednorazowo więcej
niż 20 Kart możliwe jest otrzymanie rabatu.
2.3. Liczba wyemitowanych Kart jest ograniczona, sprzedaż jest prowadzona do wyczerpania
nakładu.
2.4. Zakupiona Karta nie podlega zwrotowi.
3. Uprawnienia posiadacza Karty
3.1. Wstęp na ekskluzywne (tylko dla posiadaczy Kart) spotkanie z Richardem Demarco – „Droga
do Mieikle Seggie” – poszukiwania duchowych korzeni współczesnej Europy” 25 listopada
2013 r. godz. 10:00, Klub Konspira.
3.2. Gwarancja miejsc siedzących:
1) podczas realizowanych w trakcie Festiwalu debat (odbywających się w Sali nr 5
Kina Nowe Horyzonty).
2) podczas projekcji realizowanych w ramach pasma filmowego.
UWAGA. Warunkiem skorzystania z uprawnienia określonego w pkt. 3 jest zgłoszenie się
do obsługi sali i okazanie Karty najpóźniej 20 minut przed planowanym rozpoczęciem
wydarzenia.
3.3. Rabat 50% w kawiarni festiwalowej – „Konspira”, pl. Solny 11 Wrocław (posiadanie więcej
niż jednej Karty nie powoduje kumulacji rabatu).
3.4. Możliwość bezpłatnego otrzymania wybranego wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”,
promowanego podczas spotkania - „Jak pisać o ludziach Solidarności?” – dyskusja panelowa,
25 listopada g. 16.00-17.30 w klubie festiwalowym „Konspira”, pl. Solny 11, Wrocław
4. Postanowienia końcowe
4.1. Zakup Karty jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem
i oświadczeniem o jego przestrzeganiu.
4.2. Sprzedaż Kart jest prowadzona przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu.
4.3. Wzór karty stanowi załącznik do regulaminu.

4.4. Niniejszy regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie www.anamneses.pl oraz wywieszenie w biurze festiwalowym.

