REGULAMIN PROGRAMU „LABORATORIUM TEATRU”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w programie „Laboratorium
teatru” realizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatru dla
NAJmłodszych „TAKE PART IN ART” przez Fundację Teatru Małego Widza przy
wsparciu Biura Kultury urzędu m.st. Warszawy, Stołecznego Centrum Edukacji
Kulturalnej oraz we współpracy z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy.
2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
•

Uczestniku programu to rozumie się przez to osobę, która prawidłowo
dokonała zgłoszenia rekrutacyjnego oraz otrzymała informację o
zakwalifikowaniu do programu.

•

Organizatorze to rozumie się przez to Fundację Teatru Małego Widza,
która

jest

organizatorem

programu

warsztatów

pod

nazwą

„Laboratorium teatru” realizowanego w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Teatru dla NAJmłodszych „TAKE PART IN ART”.
•

Programie to rozumie się przez to program warsztatów pod nazwą
„Laboratorium teatru”

3. Zakres, tematyka oraz harmonogram warsztatów w ramach Programu zostają
dołączone do regulaminu oraz będą dostępne na stronie internetowej Festiwalu
www.takepartinart.pl

www.takepartinart.pl
www.teatrmalegowidza.pl

§2
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
1. Zgłoszenia do Programu należy dokonać za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego.

Formularz

zgłoszeniowy

należy

wydrukować,

starannie

wypełnić, a następnie przesłać w formie elektronicznej (zeskanowanej) na
dedykowany adres E-mail:
•

dla pracowników żłobków agolebiewska@zlobki.waw.pl

2. Do Programu zgłaszać się mogą opiekunowie z publicznych żłobków m.st.
Warszawy.
3. Zgłoszenia do Programu należy dokonać w terminie do 10 września 2018r. do
godziny 12:00
4. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu na
prawidłową skrzynkę e- mailową wskazaną w pkt. 1.
5. Do uczestnictwa w Programie zakwalifikowanych zostanie 50 osób.
6. O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie otrzymają wiadomość email potwierdzającą ich udział w Programie.
8. Zgłoszenie do Programu w jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne
z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych
w nim warunków przez Uczestnika programu.
9. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
§3
UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
1. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
2. Uczestnik programu jest zobowiązany do aktywnego udziału we wszystkich
warsztatach realizowanych w ramach Programu.

www.takepartinart.pl
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3. Uczestnik programu potwierdza każdorazowo swoją obecność na warsztatach
własnoręcznym podpisem na liście obecności.
4. Uczestnik programu musi być obecny na 80% warsztatów. W przypadku
przekroczenia limitu nieobecności nie otrzyma poświadczenia potwierdzającego
jego uczestnictwo w programie.
5. Uczestnik programu każdorazowo zobowiązany jest zgłosić opiekunowi grupy
swoją nieobecność co najmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatów.
6. Organizator wyjątkowo dopuszcza usprawiedliwienie dodatkowych nieobecności
spowodowanych chorobą lub innymi szczególnymi okolicznościami.
7. Uczestnik

programu

zobowiązany

jest

do

przygotowania

końcowej (warsztaty teatralne lub spektakl teatralny)

pracy

oraz

jej

realizacji w placówce oświatowej, której jest delegatem w terminie do
30 czerwca 2019r.
8. Każdy Uczestnik programu

deklaruje udział we wszystkich działaniach

związanych z promocją Programu (np. udział w wywiadach, publikacja na
stronie internetowej zdjęć i filmów dokumentujących przebieg Programu oraz
realizację pracy końcowej).
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest podać aktualny adres e-mail oraz regularnie
sprawdzać zawartość skrzynki pocztowej.
10. Każdy Uczestnik programu jest zobowiązany wypełnić ankiety ewaluacyjne.

§4
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
1. Uczestnik programu może zgłosić rezygnację z udziału w Programie.
2.

Rezygnacja

musi

zostać

zgłoszona

w

formie

pisemnej

pod

rygorem

nieważności.
3. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Programie w trakcie jego trwania
Organizator może zobowiązać Uczestnika programu do pokrycia 100% kosztów
wartości uczestnictwa w Programie.
4. W przypadku nieobecności Uczestnika programu na warsztatach, bez złożenia
wcześniejszej rezygnacji, Uczestnik programu jest zobowiązany pokryć do
100% wartości uczestnictwa w Programie.
www.takepartinart.pl
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5. Przepisy punkt 3 i 4 nie mają zastosowania, gdy rezygnacja z udziału w
Programie

lub

nieobecność

wynikają

z

przyczyn

natury

zdrowotnej

udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim.
6. Na miejsce Uczestnika programu rezygnującego z udziału w Programie zostanie
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
§5
FINANSOWANIE
1. Program współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawy

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

§6

2. Organizator zapewnia niezbędne do realizacji Programu zaplecze lokalowe,
techniczne i kadrowe.
3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników programu do miejsca,
w którym odbywać się będą warsztaty.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Programie.
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