REGULAMIN
warsztatów teatralnych „Ferie w Teatrze Starym 2020”
organizowanych w Teatrze Starym w Lublinie
w dniach 13 – 26 stycznie 2020 r.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach teatralnych „Ferie w
Teatrze Starym 2020”, zwanych dalej Warsztatami.

2. Organizatorem Warsztatów jest Teatr Stary w Lublinie, zwany dalej Organizatorem.
3. Informacja o Warsztatach, wraz z Regulaminem dostępna jest na stronie internetowej Organizatora
www.teatrstary.eu oraz przyjmowana do wiadomości przez każdego Uczestnika i jego rodzica, przed
zawarciem umowy o udziale w Warsztatach w drodze złożenia deklaracji uczestnictwa. (patrz
załączniki)

4. Warsztaty teatralne odbywają się w dniach 13 – 26 stycznie 2020 r., zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Organizatora, w pomieszczeniach Organizatora.

5. Warsztaty to cykl zajęć po 6 godzin w dniach13-18.01 od godz. 10.00 do godz.16.00, w dniach 2022.01, 24.01 - od godz. 10.00 do godz.16.00, zakończonych pokazem finałowym w dniach 25 i 26
stycznia 2020 r. o godz.16.00 i 19.00, to jest autorskim spektaklem pt.: „Dzień totalnej porażki czyli
co się zdarzyło, 25 stycznia” przygotowanym podczas warsztatów w oparciu o udział Uczestników
ich kreacje autorskie oraz prace konkursowe.

6. Warsztaty mają charakter otwarty i są adresowane do dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 19 lat, przy
czym warunkiem uczestnictwa w Warsztatach podane są w pkt 7 Regulaminu. Wiek Uczestnika
ustalony jest na datę: 31.12.2020.
7. Aby wziąć udział w Warsztatach należy:

a)

złożyć deklarację Uczestnika w zakresie zgody na udział w Warsztatach i przestrzeganie
Regulaminu, z tym, że w przypadku osób do 18 roku życia wymagane jest pozyskanie także
zgód jednego z rodziców Uczestnika posiadających pełnię praw rodzicielskich,
nieograniczoną orzeczeniem sądowym, przy braku sprzeciwu drugiego rodzica, któremu
przysługuje także pełnia praw rodzicielskich nieograniczonych orzeczeniem sądowym, /
opiekunów prawnych. (patrz załączniki)

b)

przygotować prace (cztery zadania) na podane tematy,

c)

złożyć do dnia 15.12.2019 r. do godz. 16.00 w/w dokumenty w kasie Teatru przy ul. Jezuicka
18 (od pn. do pt. w godz. 10.00-16.00) lub przesłać do podanej daty, w zapisie PDF lub JPG,
na adres e-mail: marianska@teatrstary.eu.

d) po wyborze pracy konkursowej zgodnie z pkt 9 i 10 poniżej, zawrzeć stosowaną umowę na
uczestnictwo w Warsztatach. Czynności w imieniu dziecka w zakresie zawarcia umowy,
zgodnie z art. 98 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego, wykonuje jeden z rodziców
(prawnych opiekunów), przy braku sprzeciwu drugiego rodzica (prawnego opiekuna).
(patrz załączniki)

e)

po wyborze pracy konkursowej zgodnie z pkt 9 i 10 poniżej wnieść opłatę, o jakiej mowa w
pkt 11 Regulaminu.

8. Ilość uczestników warsztatów jest ograniczona do 20 osób
9. Przyjęcie na warsztaty następuje na podstawie decyzji Organizatora podjętej w wyniku oceny
przygotowanych przez kandydatów prac, o których mowa w pkt 7 lit b) powyżej. Wszyscy
zakwalifikowani zostaną powiadomieni do 20.12.2019 r. do godz. 22.00 drogą mailową na podany
przez siebie adres w deklaracji uczestnictwa.
10. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę
uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników, którzy zostaną o tym
fakcie powiadomieni drogą mailową na podany przez siebie adres w deklaracji uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników z listy rezerwowej.
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11. Opłata za udział w warsztatach „Ferie w Teatrze Starym 2020” wynosi 250 zł. Opłatę należy uiścić
na rachunek bankowy Organizatora nr 15 1240 1503 1111 0010 3884 5401 po potwierdzeniu
zakwalifikowania na warsztaty, nie później niż do 08.01.2020 r. W tytule przelewu proszę wpisać
tytuł warsztatów: „Ferie w Teatrze Starym 2020” oraz imię i nazwisko Uczestnika. Brak wpłaty w
wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w warsztatach i Teatr może dokonać
ponownej kwalifikacji z listy rezerwowej informując o wyborze nowych uczestników drogą mailową
na podany przez siebie adres w deklaracji uczestnictwa.

12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztatach jest on zobowiązany do niezwłocznego
powiadomienia o tym fakcie Organizatora drogą mailową na adres: marianska@teatrstary.eu. O ile
Uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach po dniu 8 stycznia 2020 r. wówczas nie otrzyma zwrotu
wpłaconej opłaty. Osoby które zrezygnowały przed 8 stycznia 2020 r. otrzymają zwroty opłat do dnia
22 stycznia 2020 r.

13. Spotkanie organizacyjne dla Uczestników oraz Rodzica/Opiekuna prawnego odbędzie się 12 stycznia
2020 r. o godz. 14.00 w Teatrze Starym (ul. Jezuicka 18). Udział w tym spotkaniu jest obowiązkowy
dla Uczestników warsztatów i Rodziców/Opiekunów.
14. Uczestnik oraz Rodzic/Opiekun prawny są zobowiązani do informowania Organizatora o
każdorazowej nieobecności Uczestnika na warsztatach.
15. Samowolne oddalenie się z warsztatów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie
poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności
wykluczeniem Uczestnika z udziału w warsztatach i pokazach spektaklu. W przypadku wykluczenia
Uczestnika z udziału w warsztatach zwrot opłaty nie przysługuje.
16. Każdy Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika warsztatów odpowiedzialny jest za dotarcie i powrót
Uczestnika warsztatów, który nie ukończył 18 lat.
17. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek w szczególności:
a)

uczestniczyć we wszystkich zajęciach warsztatowych,

b)

przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

c)

brać udział w realizacji programu warsztatów,

d)

przestrzegać poleceń prowadzących warsztaty,

e)

dbać o kostiumy, rekwizyty, pozostawiać je w stanie do użycia,

f)

dbać o porządek,

g)

szanować mienie Teatru,

h)

przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w Teatrze.

18. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne
lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników otrzyma ostrzeżenie, a
Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W szczególności niedozwolone jest:
a) palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie narkotyków,
b) wyrażanie się w sposób obrażający innych uczestników,
c) używanie telefonów komórkowych w trakcie trwania warsztatów.
19. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć prowadzący warsztaty mają prawo do niewpuszczenia
Uczestników spóźniających się.
20. Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika warsztatów odpowiada za wszelkie szkody
powstałe z winy podopiecznego w trakcie trwania warsztatów, w szczególności za szkody dotyczące
wyposażenia sal i mienia Teatru.
21. Filmowanie oraz fotografowanie podczas warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego
warsztaty. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji warsztatów (nagrań i zdjęć) oraz ich
publikacji, bez uprzedniej zgody prowadzącego warsztaty oraz pozostałych członków grupy
uczestniczących w warsztatach.
22. Organizator nie gwarantuje zakwaterowania ani wyżywienia Uczestnikom warsztatów.
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23. Akceptując regulamin Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że Uczestnik nie
ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w warsztatach.
24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z podaniem zmiany do wiadomości poprzez
umieszczanie zmiany na stronie internetowej www.teatrstary.eu
25. Administratorem danych osobowych jest Teatr Stary w Lublinie ul. Jezuicka 18, 20 – 113 Lublin.
26. Zasady ochrony danych osobowych objęte są klauzulą informacyjną w zakresie zasad ochrony danych osobowych, zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, opracowaną w Teatrze.
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