
REGULAMIN 

warsztatów teatralnych „Rymy na warsztat” organizowanych przez 
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST 

 i Miejski Teatr Miniatura w Gda ńsku 
 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kulturalno-edukacyjne MOST i Miejski Teatr Miniatura  
Miejsce: Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk 

Czas trwania: 02-06.02.2015 r 
Instruktor: Jakub Zalewski 

 
 

I.  Założenia artystyczne: 
 
1. Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. 
2. Rozwijanie pasji teatralnej wśród dzieci i młodzieży. 
3. Zapoznanie z różnorodnością form i technik teatralnych. 
4. Podnoszenie umiejętności życia i pracy w grupie oraz realizacji zamierzonych celów. 
5. Promowanie działań Stowarzyszenia MOST i Teatru Miniatura. 
6. Sceniczna prezentacja dokonań artystycznych. 

 
II.  Założenia organizacyjne: 
 
1. Podstawą uczestnictwa w warsztatach teatralnych jest złożenie wypełnionej karty uczestnika i 

dokonanie wpłaty za zajęcia. 
2. W przypadku dużej ilości chętnych osób o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność 

zapisów i wpłat do wyczerpania limitu miejsc. 
3. Opłaty za uczestnictwo w warsztatach wynoszą: 80 zł od osoby. Płatność do 30.01.2015 r.    

Wpłat należy dokonywać na konto Stowarzyszenia: 
Bank Ochrony Środowiska  22 1540 1098 2109 5554 9828 0001  
z dopiskiem: Ferie Rymy na warsztat  + imię i nazwisko uczestnika. 

4. Organizatorzy nie gwarantują zwrotu wpłaconych opłat osobom rezygnującym z 
uczestnictwa w warsztatach. 

5. Organizator ma prawo do nagrywania i fotografowania warsztatów oraz występu, jak i 
wykorzystania utrwalonych wizerunku na wszelkich polach eksploatacji. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które mogą 
zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas warsztatów. 

7. Złożenie wypełnionej karty zgłoszenia do udziału w warsztatach teatralnych jest 
równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 
 

III.  PRAWA I OBOWI ĄZKI UCZESTNIKA: 
1. Każdy uczestnik warsztatów  ma prawo realizować swoją pasję i zainteresowania oraz 

rozwijać swoje umiejętności. 
2. Uczestnik warsztatów ma prawo do poszanowania swojej godności i poczucia prywatności. 
3. Podstawowym obowiązkiem uczestnika jest obecność na warsztatach oraz udział w występie. 
4. Każdy uczestnik powinien traktować z szacunkiem pozostałych uczestników warsztatów, 

wykazując się tolerancją i znajomością podstawowych zasad kultury.  


