Dolnośląskie Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2012

Szanowni Państwo,
Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2012 już w najbliższą sobotę, dlatego pragniemy przesłać
najistotniejsze informacje związane z logistyką i przebiegiem wydarzenia. Liczymy, że ten dzień na długo zapisze
się pozytywną energią w naszej pamięci, a kolejne edycje spotkają się z równie wysokim zainteresowaniem
z Państwa strony.

DOJAZD I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
- należy kierować się w kierunku parkingu Hali Stulecia (mijając ZOO – po prawej), za drugą kładką dla pieszych
(nad drogą) trzeba skręcić w lewo,
- tam należy pobrać materiały przygotowane dla uczestników – w czerwonym namiocie przy wjeździe na parking,
UWAGA! – rejestracja uczestników odbywa się w godz. 10:00 – 12:00
- następnie wolontariusze pokierują Państwa w miejsce rozładunku materiałów, znajdujące się w najbliższym
możliwym miejscu przy Pergoli

W materiałach powinniście Państwo otrzymać:

przepustkę montażową upoważniającą do wjazdu na teren kompleksu w godzinach 10:00 – 12:00, fakturę za udział
w Targach NGO, zaproszenie dla 1 osoby do udziału w sesji wspólnej w godz. 13:00 – 14:30, kupony zniżkowe na
obiady oraz folder ze szczegółowym programem wydarzenia.
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INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH - SCENA GŁÓWNA
– prezentacje dolnośląskich NGO 12:00 – 16:00
WAŻNE! – organizacje wskazane do występów/pokazów na scenie głównej proszone są o zbiórkę o godz. 11:00
przy scenie w celu ustalenia warunków oraz otrzymania niezbędnych informacji od osoby prowadzącej.
Szczególnie dotyczy to tych organizacji, które występują w godz. 12:00 – 14:00 – pozostałe mogą indywidualnie
konsultować się z prowadzącym – nie później niż 30 minut przed występem. Czas przeznaczony na Państwa
prezentacje jest nieprzekraczalny – prosimy o dostosowanie swoich prezentacji do niego. Prosimy również o
wysłanie (do czwartku do godz. 24:00) na adres dfrik@halastulecia.pl informacji, którą miałby zapowiedzieć nasz
konferansjer, jak również wydrukowanie jej i zabranie ze sobą (na wszelki wypadek )
UDZIAŁ W KONFERENCJACH – 10:30 – 12:00
Od godziny 10:00 rano odbywa się również rejestracja na poszczególne konferencje. Jeśli któryś z przedstawicieli jest
zainteresowany wzięciem udziału w niej – powinien skontaktować się z ich organizatorami wcześniej, abyśmy mogli
przygotować określoną liczbę miejsc i materiałów:
- Dobre praktyki w NGO – (Dolnośląska Rada ds. Młodzieży) ZOBACZ WIĘCEJ
- Dolnośląskie Forum Pełnomocników NGO – (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) (współorganizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział współpracy z NGO) ZOBACZ WIĘCEJ
- CSR – biznes odpowiedzialny społecznie – (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych) ZOBACZ WIĘCEJ
- Rola dolnośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu dialogu obywatelskiego - (Dolnośląska Federacja
Organizacji Pozarządowych) ZOBACZ WIĘCEJ

WOLONTARIUSZE I infoPUNKT
Na terenie imprezy obecni będą wolontariusze wydarzenia, którzy będą poinformowani o wszelkich niezbędnych
dla Państwa informacjach. W razie wątpliwości prosimy o korzystanie z ich pomocy. Jeśli to nie będzie wystarczające,
do Państwa dyspozycji są również organizatorzy wydarzenia, których oznakowane stoiska znajdują się w czerwonych
namiotach. Dostępny będzie także infoPUNKT.
PARKING
Parking na terenie kompleksu jest odpłatny (płatność gotówką). Możecie Państwo korzystać z terenów poza
kompleksem np. przy Ogrodzie Zoologicznym itd. Proszę wziąć pod uwagę, że w tym dniu na terenie Hali Stulecia
odbywa się jednocześnie kilka innych imprez i może być problem z pozostawieniem pojazdów na terenie kompleksu.
Zwracamy się z prośbą do organizacji z terenu Wrocławia, aby skorzystały w miarę możliwości z komunikacji
miejskiej.
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POSIŁKI – TALONY NA OBIADY
Przy zgłoszeniu internetowym mogliście Państwo zdeklarować liczbę talonów zniżkowych na obiady w Restauracji &
Bistro Pergola w budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego (koszt 10zł – płatne bezpośrednio na miejscu w
restauracji). Takie talony będzie jeszcze można pobrać między 10:00 – 12:00 w punkcie, gdzie Państwo będziecie się
rejestrować na Targi i wjeżdżać na teren obiektu. Ich liczba jest ograniczona – nie ma możliwości dokonywania
dodatkowych rezerwacji.
DOSTĘP DO PRĄDU – WAŻNE! – dot. wyłącznie organizacji, które wykupiły dostęp do prądu
Prosimy pamiętać o zabraniu własnych przedłużaczy – min. 5m., aby móc podpiąć się pod przygotowane dla Państwa
przyłącza. UWAGA! – podpięcia mają określone zabezpieczenia i ograniczenia poboru mocy – możecie Państwo
podłączyć swoje laptopy do nich. Wszelkie pozostałe urządzenia mogą spowodować spięcia, za które organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności, a przywrócenie jego funkcjonowania może być utrudnione.
NAMIOTY / PARASOLE
Szanowni Państwo proszę wziąć również pod uwagę, iż jest to impreza plenerowa na otwartym powietrzu. Warunki
pogodowe są nieprzewidywalne – sugerujemy zabezpieczenie się w namioty (max. 3x3m.) lub parasole, które będą
chroniły Państwa przed słońcem, deszczem itp. * W przypadku toalet - znajdują się one w Centrum Kongresowym.
NAMIOT WARSZTATOWY I PLAC POD MISIAMI
Organizacje wskazane w harmonogramie w określonym miejscu (namiot warsztatowy lub plac pod misiami) mogą
korzystać z tych powierzchni w godzinach wyznaczonych w planie. Prosimy o współpracę pomiędzy sobą (NGO).
SESJA WSPÓLNA I OFCIJALNE OTWARCIE – godz. 13:00
Sesja wspólna rozpocznie się o godzinie 13:00 w budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego w salach
konferencyjnych na poziomie – 1. Poprowadzi ją Bartłomiej Skrzyński – rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. osób
niepełnosprawnych. Udział w niej wezmą m.in. – Posłanka Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg,
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń, Jakub Wygnański twórca czołowych NGO w Polsce,
Dominik Golema zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocław, dziennikarz Leszek Budrewicz.
Szanowni Państwo, ostatnia prośba - o rozpowszechnianie w ten piątek informacji o wydarzeniu, które razem z
nami tworzycie – dzień przed wydarzeniem –
Będziemy wdzięczni za publikacje na swoich profilach Facebookowych, stronach internetowych, newsletterach itd.
Zaprośmy na naszą wspólną imprezę wszystkich mieszkańców naszego regionu!
Do zobaczenia w sobotę, 26. maja na Pergoli
– Dawid Frik, koordynator DFOPIAS
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