
 
 

Manuál účasti na Festivalu demokracie 
 

Festival demokracie je doprovodný program konference Forum 2000. V jeho rámci budou 
probíhat přednášky, diskuse, výstavy a další aktivity, které doplní a rozvinou konferenční 
témata. Na Festivalu demokracie se podílejí neziskové organizace, univerzity a řada dalších 
partnerů Fora 2000 a nabízí tedy účastníkům možnost představit aktivity občanské 
společnosti a nahlédnout na otázky, kterými se konference zabývá z dalších úhlů. 
  
V minulém roce se v rámci Festivalu demokracie konalo přes 30 akcí v Praze a několika 
dalších českých i zahraničních městech.  
 
Nadace Forum 2000 Festival zaštiťuje a bude ho tedy náležitě propagovat. Účastníkům 
Festivalu demokracie nabízíme: 
 šíření povědomí o akci na webu a sociálních sítích Nadace Forum 2000 
 uvedení akce, místa a data konání ve speciální příloze ke konferenční brožuře 
 představení akce mediálním partnerům konference v balíku Festivalu demokracie 
 v případě zájmu omezený počet prostor s technickým zázemím (platí až do naplnění 

kapacit) 
 propagaci akce mezi návštěvníky konference 
 představení aktivit neziskových organizací prostřednictvím stánků umístěných na 

náměstí Václava Havla (omezená kapacita)  
 
Účastníci Festivalu demokracie se zavazují k: 
 vyplnění registračního formuláře, dodání času, data, místa a anotace akce nejpozději 

do 30. června 2017 
 uvedení štítku Festivalu demokracie na grafice a všech tištěných materiálech k akci 
 propagaci jak konference samotné, tak Festivalu demokracie na vlastním webu, 

sociálních sítích, newsletteru a dalších platformách 
 viditelné umístění loga Nadace Forum 2000 během konání akce. Na akce v Praze bude 

logo dodáno a na akce mimo Prahu domluvou.  
 závěrečnou zprávu a fotografie, ideálně i záznam z akce pro použití Nadace Forum 

2000 k propagaci nejpozději do 25. října 2017 
 tematické naladění blízké orientaci a programu Konference Forum 2000  

 
 
Akcí Festivalu demokracie se může stát výstava, přednáška, promítání filmu, divadelní 
představení, diskuze, koncert apod. Nadace Forum 2000 si vyhrazuje právo vybrat akce, 
které budou zařazeny na program Festivalu demokracie  
 


