REGULAMIN
Uczestnictwa w Programie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
LATO W TEATRZE 2016
realizowanego przez Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku

Lato w Teatrze 2016
Warsztaty Artystyczne dla Młodzieży
Słupsk, 8-20 sierpnia
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w
programie „Lato w Teatrze 2016 – Warsztaty Artystyczne dla
Młodzieży”, obywającego się w ramach Programu „Lato w teatrze”
dofinansowanego
przez
Instytut
Teatralny
im.
Zbigniewa
Raszewskiego z siedzibą w Warszawie, zwanych dalej Warsztatami.
2. Organizatorem Warsztatów jest Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w
Słupsku, zwany dalej Organizatorem.
3. Współorganizatorami Warsztatów jest: Młodzieżowy Dom Kultury w
Słupsku, Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje” oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku, zwane dalej
Partnerem.
4. Informacje o Warsztatach wraz z regulaminem i formularze
zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora oraz
Partnerów.
5. Warsztaty odbywają się w dniach 8-20 sierpnia 2016 r. w Teatrze
Lalki „Tęcza” ul. Waryńskiego 2, 76-200 Słupsk oraz Młodzieżowym
Domu Kultury w Słupsku ul. Szarych Szeregów 8, 76-200 Słupsk
6. Program skierowany jest do młodzieży mieszkającej na terenie
Miasta Słupska oraz młodzieży ze Wsi Siemianice.
7. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

8. Warsztaty mają charakter otwarty, ale ilość miejsc jest ograniczona.
9. Warsztaty są przeznaczone dla młodzieży w wieku 13-19 lat.
10. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest złożenie: karty
zgłoszenia uczestnictwa wraz ze zgodą rodziców/opiekunów
prawnych na udział dziecka w Warsztatach.
11. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia
do sekretariatu Teatru Lalki „Tęcza” ul. Waryńskiego 2, 76-200
Słupsk lub na adres e-mail: theatertecza@gmail.com
12. Rekrutacja uczestników rozpocznie się 9 maja 2016 r. i zakończy
31 maja 2016 r. Lista osób zakwalifikowanych na warsztaty
zostanie ogłoszona 1 czerwca na stronie internetowej Organizatora
www.teatrlalkitecza.pl
13. Zajęcia prowadzone są w czterech grupach: aktorskiej, tanecznej,
scenograficzno-plastycznej
i
dziennikarsko-promocyjnej.
Uczestnicy będą kwalifikowani do poszczególnych grup zgodnie z
własnym wyborem. W przypadku braku miejsc w wybranej grupie
istnieje możliwość zakwalifikowania do innej grupy, w której będzie
miejsce, jeżeli zainteresowany wyrazi taką wolę.
14. Warsztaty będą się odbywały od poniedziałku do soboty w godzinach
od 9.00 do 15.45. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z
deklaracją Rodziców/Opiekunów prawnych o udziale dziecka w
Warsztatach w podanym wymiarze czasowym.
15. W przypadku rezygnacji z Warsztatów Rodzice/Opiekunowie prawni
są zobowiązani do wypełnienia rezygnacji z uczestnictwa z
warsztatów.
16. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do informowania Organizatora
o każdorazowej nieobecności dziecka na zajęciach.
17. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do uczestnictwa we
wszystkich zajęciach programu Warsztatów oraz przestrzegania
ramowego harmonogramu dnia.

18. Samowolne oddalenie się od prowadzących, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń i nieprzestrzeganie regulaminu będzie
karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem
Uczestnika z udziału w Warsztatach.
19. Organizator zapewnia opiekę pedagogiczną i merytoryczną oraz
pomieszczenia i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć.
20. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników zajęć.
21. Informacji na temat programu „Lato w Teatrze – Warsztaty
Artystyczne dla Młodzieży” udziela koordynator projektu: Joanna
Stoike-Stempkowska nr tel.:693 448 296

