
INFORMACJE DLA PRZEDSTAWICIELEK_I 
ORGANIZACJI ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W 

IV WROCŁAWSKIM FORUM ORGANIZACJI KOBIECYCH 
PT. SIECIOWANIE WZMACNIA POMAGANIE.

                                                                       -przeciwdziałanie przemocy

1. Organizatorem IV Forum Organizacji Kobiecych we Wrocławiu (zwane dalej Forum)  jest Wrocławska
Rada Kobiet.

2. Zgłoszenia do udziału w Forum można przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostęp-
nego na Fanpage Wrocławskiej Rady Kobiet oraz na www.wroclaw.pl do 30 stycznia 2023.

3. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicielki_i organizacji i jednostek, któ-
ry działają w obszarze przeciwdziałania przemocy lub chcą pozyskać informacje w tym temacie.

4. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do udziału zaprasza -
my maksymalnie 3 osoby z jednej organizacji/jednostki.

5. Organizacje zainteresowane prezentacją w ramach wystąpienia w części konferencyjnej (3 minuty) lub
konsultacjami przy stoliku w części networkingowej (19:00 – 20:00) swój akces zgłaszają w formularzu
zgłoszeniowym (jedna osoba z organizacji).

6. O przyjęciu zgłoszenia do wystąpienia lub stoiska konsultacyjnego decyduje:

a) profil zgłoszonej organizacji (przeciwdziałanie przemocy we Wrocławiu),
b) kolejność wpływu formularzy,
c) potwierdzenie obecności w wyznaczonym przez organizatora terminie (wskazanym w mailu informują-

cym o pozytywnej kwalifikacji do udziału w wydarzeniu).

7. Wystąpienia organizacji mają na celu przedstawienie, prezentację kluczowych działań i grup docelo-
wych, na rzecz których organizacja podejmuje aktywności. Może zostać ono zrealizowane z wykorzy-
staniem prezentacji multimedialnej/filmu. Prezentacja jednej organizacji nie może przekraczać 3 mi-
nut.

8. Materiały do prezentacji należy dostarczyć do organizatorów nie później niż do 6 lutego 2023. Przeka-
zanie plików po tym terminie nie gwarantuje możliwości ich wyświetlenia.

9. Dodatkowo jest możliwość zorganizowania/wystawienia punktu informacyjnego dotyczącego organi-
zacji/ podmiotu. Punkty, o wymiarach 1 m x 2 m, wyposażone zostaną w stolik i dwa krzesła. Do orga-
nizacji należy przygotowanie stoiska oraz zapewnienie wizualnej widoczności (np. roll-upa). W przy-
padku własnego wyposażenia stoiska tj. trybunki, małe ścianki, stojaki na ulotki, niezbędne jest indywi-
dualne uzgodnienie z organizatorem Forum. Stoiska nie będą posiadały dostępu do prądu (dedykowa-
nych przyłączy). 

Zapraszamy do udziału!

Wrocławska Rada Kobiet

http://www.wroclaw.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-i2R8vlBMoQ2q_psQ2sh7S2Hd9q9isCVnYKHlr-D9cXQcww/viewform?usp=sf_link

