
Bloggers Żgħażagħ Valletta 2018 

 

Regolamenti 

 
Parteċipanti eliġibbli li jixtiequ jipparteċipaw fil-proġett Bloggers Żgħażagħ Valletta 2018 għandhom 
jaderixxu dawn ir-regolamenti.  

 
• Il-parteċipazzjoni fil-proġett Bloggers Żgħażagħ Valletta 2018 hija miftuħa għal żgħażagħ li 
twieldu bejn l-1999 u l-2004.   

 
• Il-parteċipanti se jkunu mitluba jirrevedu avvenimenti magħżula mill-Fondazzjoni mill-
Programm Kulturali ta Valletta 2018 bħal teatru, żfin, wirjiet tal-arti, films u preżentazzjonijiet mużikali 
http://valletta2018.org/cultural-programme/the-valletta-2018-cultural-programme/ 

 
• Il-parteċipanti jkunu mgħarfa permezz ta’ ittra elettronika (email) biex jagħżlu attività minn 
selezzjoni pprovduta mill-Fondazzjoni Valletta 2018 li jixtiequ jirrevedu u jiktbu dwarha. Se jsir kull 
sforz biex l-applikanti kollha jingħataw minn tal-anqas opportunità waħda li jiktbu fuq il-blog. L-
opportunità se tingħata abbażi ta’ min japplika l-ewwel jinqeda l-ewwel minn fost dawk li jkunu 
għadhom m’attendew l-ebda attività. Il-parteċipanti li japplikaw għal aktar minn attività waħda 
jiżdidilhom iċ-ċans biex jattendu għal aktar attivitajiet.   Jista’ jkun hemm iċ-ċans li wieħed jikteb aktar 
minn darba waħda fuq il-blog. Dan jiddependi min numru ta’ żgħażagħ li japplikaw. 

• Il-parteċipanti magħżula se jirċievu ittra elettronika li tinformahom li ġew aċċettati biex 
jirrevedu l-avveniment u jingħataw istruzzjonijiet dwar kif se jiġbru l-biljett biex jattendu. Il-
parteċipanti  huma meħtieġa jikkonfermaw l-attendenza tagħhom fi żmien 48 siegħa mid-data li jkunu  
rċevew din ittra elettronika.  

 
• Se jsir kull sforz minn naħa tal-Fondazzjoni sabiex naraw li l-bloggers magħżula jattendu għal 
attivitajiet xierqa għall-età tagħhom. Min jogħġbu jista’ jikkuntattjana fuq projects1@valletta2018.org 
għal aktar informazzjoni.  

 
• Parteċipanti magħżula li ma jattendux għall-attività mingħajr ma jinfurmaw lill-Fondazzjoni 
Valletta 2018 bil-miktub mill-anqas ħamest (5) ijiem minn qabel, jitneħħew awtomatikament mil-lista 
Bloggers Żgħażagħ Valletta 2018. 

 
• Il-biljetti mhumiex trasferibbli u l-parteċipanti se jiġu mitluba identifikazzjoni mal-bieb. 

 
• Blogger wieħed biss jintagħżel għal kull attività. Kull blogger jingħata 2 biljetti (għalih u għall-
mistieden tiegħu). 

 
• Ritratti u reġistrazzjonijiet awdjoviżivi miġbuda mill-blogger jistgħu jintużaw mill-Fondazzjoni 
Valletta 2018 bħala parti mill-kampanja tal-marketing u komunikazzjoni. 

 
• Il-parteċipanti huma ġentilment  mitluba biex ma jiħdux ritratti jew filmati waqt li tkun 
għaddejja l-attività. Madankollu, ritratti meħuda qabel jew wara huma permessi u jistgħu jittellgħu fil-
blog. Fejn hu possibbli, il-parteċipanti ser jingħataw l-opportunità li jiltaqgħu mal-artisti. 
 

mailto:projects1@valletta2018.org


Id-dħul għall-avvenimenti huwa għal-libertà tal-għażla u fir-riskju proprju tal-parteċipanti. Il-
Fondazzjoni Valletta 2018 m’għandhiex tinżamm responsabbli għal kwalunkwe ħsara jew korriment 
sostnut matul l-attività u lanqas għal telf ta’ proprjetà jew oġġetti personali dan ħlief meta jiġu 
ikkawżati minn atti jew ommissjonijiet tal-Fondazzjoni stess. 
 

Il-parteċipant/a u l-ġenitur/gwardjan tiegħu/tagħha jaqblu li jikkumpensaw lill-Fondazzjoni Valletta 
2018 f’każ ta’ kwalunkwe telf ta’ proprjetà jew oġġetti personali, korriment jew ħsara sostnuta lilhom 
infushom jew lill-partijiet terzi permezz ta’ atti jew ommissjonijiet tagħhom stess, kemm jekk b’mod 
negliġenti jew b’mod ieħor.  

                

Il-parteċipant qara u fehem ir-regolamenti u jimpenja ruħu li josserva u jsegwi t-termini, 
kundizzjonijiet u direttivi marbuta ma’ jew konnessi, mal-biljetti għal kull attivita ta’ Valletta 2018 li 
jikteb/tikteb dwarha. Termini, kundizzjonijiet u direzzjonijiet jinsabu stampati fuq il-biljetti nfushom, 
jew miktuba jew imħabbra fl-attivitajiet. Il-Fondazzjoni Valletta 2018 tirriserva d-dritt li tirrifjuta dħul 
u/jew iżżomm biljetti mwiegħda fil-każ ta’ ksur tal-kundizzjonijiet t’hawn fuq. 

 
L-informazzjoni personali kollha pprovduta matul ir-reġistrazzjoni se tiġi pproċessata skont l-Att dwar 

il-Protezzjoni tad-Data, Kapitolu 440 tal-Liġijiet ta’ Malta u Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill.  

 

Data/informazzjoni li tinġabar fuq din il-websajt se tintuża għall-ippjanar loġistiku tal-inizjattiva tal-

Bloggers Żgħażagħ biss. Għal dawn l-iskopijiet biss, id-data/informazzjoni tiegħek se tiġi pproċessata 

b’mod sigur mill-Awtoritajiet kompetenti u l-organizzatur ewlieni/ospitanti fejn japplika. Id-

data/informazzjoni se tiġi pproċessata għall-iskopijiet ta’ l-avveniment(i) li se tattendi mill-Fondazzjoni 

u mill-organizzaturi tal-avveniment. Dawn l-organizzazzjonijiet se jipproċessaw id-data/l-informazzjoni 

tiegħek b’mod ġust u skont il-liġi għal skopijiet speċifiċi ta’ loġistika u sigurtà  sal-31 ta’ Jannar, 2019. 

 

 

 

_____________________________                                                                  _______________________ 
                  
Firma tal-Parteċipant/Gwardjan      Nru tal-Karta tal-Identità 


