
Regulamin nadsyłania zgłoszeń na wydarzenia  

podczas Festiwalu Kundalini Jogi w Polsce 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przesyłania zgłoszeń na wydarzenia podczas Festiwalu 
Kundalini Jogi w Polsce („Festiwal”).  

2. Wydarzenia, są to warsztaty jogi kundalini, koncerty, warsztaty muzyczne, zajęcia dla dzieci i 

młodzieży („Wydarzenia”).  
3. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń na Wydarzenia to 1 luty. 

4. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy Festiwalu festiwalkundalinijogi@gmail.com 
5. Zgłoszenie powinno być przygotowane według zasad opisanych w punkcie 6 poniżej, oraz powinny 

powinno zawierać: 

 Temat Wydarzenia 

 Opis Wydarzenia 

 Jogiczną lub muzyczną biografię (BIO) 

 Kontakt do prowadzącego Wydarzenie – adres mailowy oraz numer telefonu.  

6. Sposób przygotowania zgłoszenia: 

 Temat Wydarzenia – krótki, treściwy maksymalnie 90 znaków ze spacjami.  

 Opis Wydarzenia: 

• Forma - opis powinien być w formie edytowalnej w Word, objętość maksymalna 1000 
znaków ze spacjami, . UWAGA –: opisu nie należy pisać samymi KAPITALIKAMI; 

• Opis Wydarzenia konkretny (bez egzaltacji i uwodzenia tzw. „duchowej papki”), kilka 

informacji o temacie i planie warsztatu oraz korzyściach;  
• W opisie należy przedstawić praktyki jakie będą prowadzone podczas warsztatu jogi 

kundalini - kriję, medytację, lub inne. 

 Krótka biografia jogiczna lub/ i muzyczna : 
• Forma - tekst BIO, powinien być przygotowany w wersji edytowalnej w WORD, objętość 

maksymalnie 500 znaków ze spacjami;  
• Kilka słów o swoim doświadczeniu z jogą i/lub z muzyką, prowadzeniem zajęć dla dzieci 

i/lub młodzieży; 
• Kilka informacji o ukończonych kursach. UWAGA - w tym opisie nie należy podawać 

szczegółów dotyczących kursu oraz programu kursu.  

• Kolorowe zdjęcie portretowe - w wysokiej rozdzielczości, w formacie JPG 
7. Sposób określenia ilości znaków ze spacjami - poniżej na zdjęciu. 

 
8. Przyjmowaniem zgłoszeń oraz układaniem Programu Festiwalowego zajmuje się Grupa Programowa 

– część Grupy Organizacyjnej Festiwalu.  
9. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów zostaną odrzucone.  
10. Zgłoszenia przysłane po terminie i przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6 

zostaną wpisane na listę rezerwową do wykorzystania w przypadku, kiedy inne Wydarzenie w 
programie zostanie odwołane przez prowadzącego.  

 

Grupa Programowa Festiwalu Kundalini Jogi. Przygotowane przez Beata Jońska i Agnieszka Hari Kartar.                                           


