REGULAMIN Artystycznych Warsztatów Letnich dla dzieci
Organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST
Warsztaty odbywają się w trzech turnusach:
I Turnus 4-8 lipca 2022 r.
godz. 7.30-17.00
8 lipca pokaz spektaklu o godz. 18.00
II Turnus 11-15 lipca 2022 r.
godz. 7.30-17.00
15 lipca pokaz spektaklu o godz. 18.00
III Turnus 18-22 lipca 2022 r.
godz. 7.30-17.00
22 lipca pokaz spektaklu o godz. 18.00

I.

ZAŁOŻENIA ARTYSTYCZNE:

1. Budzenie i rozwijanie pasji teatralnej wśród dzieci.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt ze sztuką.
3. Zapoznanie z różnorodnością form i technik teatralnych.
4. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu.
5. Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
6. Wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania.
7. Wyrabianie punktualności i systematyczności.
8. Promowanie działań Stowarzyszenia MOST.
9. Sceniczna prezentacja dokonań artystycznych.
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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Podstawą uczestnictwa w warsztatach jest złożenie online wypełnionego FORMULARZA
UCZESTNICTWA (dostępny na stronie www) oraz dokonanie wpłaty za zajęcia w odpowiednim
terminie podanym w mailu informującym o zakwalifikowaniu. W przypadku dużej ilości chętnych
osób o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność zapisów do wyczerpania limitu miejsc.
Uczestnikami warsztatów są dzieci w wieku 7-10 lat
Zajęcia odbywają się wg autorskiego programu w filii Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego
MOST: MOSTOWNIA ul. Grunwaldzka 12; Gdańsk-Wrzeszcz
Grupą opiekują się Instruktorzy Stowarzyszenia MOST.
Uczestnicy przestrzegają czasu schodzenia się. Obowiązuje zmiana obuwia i odpowiedni ubiór.
Uczestnicy przestrzegają zasad kulturalnego zachowania wobec opiekunów i innych uczestników.
Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi 650 zł od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto
Stowarzyszenia: BNP Paribas 68 1600 1462 1892 5611 1000 0001 w terminie podanym w mailu
kwalifikującym.
Dzieciom zapewnione jest drugie śniadanie, obiad oraz woda pitna.
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Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych dziecka/podopiecznego* zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz wykorzystania
fotografii i rejestracji video z działań w ramach uczestnictwa w zajęciach MOST w materiałach
promocyjnych i informacyjnych zamieszczonych w radiu, telewizji, sieci Internet, materiałach
drukowanych w celu promocji Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego MOST
Każdy uczestnik zajęć przenosi nieodpłatnie na Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST
prawa autorskie do prac wykonanych przez w trakcie warsztatów. Stowarzyszenie KulturalnoEdukacyjne MOST uzyskuje prawo do bezpłatnego korzystania z prac w zakresie: publicznego
wystawiania i prezentowania prac, utrwalania, zwielokrotniania wykonania prac oraz
rozporządzania tymi pracami, a także wykorzystywania ich w celach marketingowych,
promocyjnych, reklamowych lub innych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia
MOST. Jednocześnie Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST ma prawo do wykonywania
praw zależnych bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody z ich korzystania. Ponadto każdy
uczestnik (opiekun/rodzic) zezwala na wprowadzenie do pamięci cyfrowej komputera i sieci
elektronicznej obrazu wykonanych prac w celach prezentacyjnych Stowarzyszenia KulturalnoEdukacyjne MOST.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które mogą zostać
zagubione, zniszczone lub skradzione podczas warsztatów.
Złożenie wypełnionego formularza udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem
powyższego regulaminu.

