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REGULAMIN  

cyklu warsztatów teatralnych przygotowujących  

do realizacji spektaklu „Akademia pana Kleksa”. 

Organizatorem zajęć jest  Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 16. 

Warsztaty odbywają się w terminie  

od 1 października 2019 do 25 maja 2020 roku.  

 

1. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne i oznacza akceptację zasad poniższego 

regulaminu.  

2. Informacje o prowadzonych warsztatach są dostępne na stronie internetowej Miejskiego 

Teatru Miniatura. 

3. Kwalifikacja na warsztaty odbyła się w drodze castingu do spektaklu „Akademia pana 

Kleksa” zorganizowanego przez Teatr. 

4. Instruktorzy mają prawo do usunięcia z warsztatów uczestników, którzy nie mają 

uregulowanej płatności za warsztaty za max. 2 miesiące lub naruszają zasady 

bezpieczeństwa oraz powszechnie przyjęte normy zachowania.  

5. Opłata za zajęcia wynosi 100,- zł za miesiąc (płatność z góry przed każdymi pierwszymi 

zajęciami w miesiącu). Opłatę można uiścić tylko w formie przelewu bankowego na 

rachunek Teatru Miniatura w banku Millennium nr 16 1160 2202 0000 0000 2893 5325, 

pisząc w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest 

wpłata. Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o taką informację w opisie 

przelewu, dopisując w treści wyraz „faktura". 

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu warsztatów, poszanowania  

mienia Miejskiego Teatru Miniatura oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 

kulturalnego zachowania.  

7. Podczas warsztatów uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun 
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uczestnika musi odebrać uczestnika lub złożyć oświadczenie o jego samodzielnym powrocie.  

8. Rodzicom/opiekunom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać w sali w czasie  

warsztatów bez zgody instruktora.  

9. Rodzice/opiekunowie, zapisując uczestników na warsztaty, wyrażają zgodę na 

wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Organizatora (materiały 

drukowane, internet, pliki elektroniczne np. prezentacje multimedialne).  

10.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali, w której  

odbywają się warsztaty, i szatni.  

11.  Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń instruktorów dotyczących strojów,  

wykonywanych prac, zachowania i zasad bezpieczeństwa.  

12.  Rodzic/opiekun ma obowiązek powiadomienia instruktorów o wszelkich kontuzjach i złym 

stanie zdrowia przed rozpoczęciem warsztatów. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie 

poinformować instruktorów o kontuzjach powstałych w czasie warsztatów.  

13.  Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika w  

mieniu Organizatora.  

14.  Instruktor ponosi odpowiedzialność za uczestnika jedynie w czasie warsztatów.  

15.  Organizator zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej OC i NW na wybrane 

dni, w których trwają warsztaty. 

16.  Wszelkie opinie i skargi należy kierować mailowo na adres: 

emilia.orzechowska@teatrminiatura.pl 

17.  Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest Grafik warsztatów do spektaklu „Akademia 

pana Kleksa”. 

18.  O wszelkich sprawach nieujętych w tym regulaminie decyduje Dyrektor Miejskiego Teatru 

Miniatura. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Teatru. 


