
 

REGULAMIN  

 „KOD KRESKOWY” 

Warsztaty z Teatrem 

organizowane w dniach 27 czerwca -7 lipca 2018 

 

1. „KOD KRESKOWY” – Warsztaty z Teatrem organizowane są przez Opolski Teatr Lalki i Aktora im. 

Alojzego Smolki. Współorganizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, Partnerem jest Energetyka 

Cieplna Opolszczyzny SA. 

2. Warsztaty odbywają się w dniach 27 czerwca-7 lipca 2018, w godz. 9:00-16:00 (w tym godzinna przerwa 

na obiad). Zajęcia odbywają się także w soboty, przy czym 30.06.2018 zajęcia odbywają się standardowych 

godzinach 9:00-16:00, a 7 lipca odbywa się próba i drugi pokaz finałowy w godzinach 10:00 - 12:00. 

3. Zajęcia prowadzone są w grupach: aktorskiej, choreograficznej i muzycznej. Wszyscy uczestnicy biorą 

także udział w zajęciach scenograficznych. W miarę potrzeb i w wyniku prac nad pokazem finałowym, grupy 

jak najczęściej łączą swoje działania. 

5. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu odpowiada za zorganizowanie opieki pedagogicznej i medycznej 

przewidziane przepisami MEN oraz za zorganizowanie obiadu i ubezpieczenia dla uczestników warsztatów.  

6. Opolski Teatr Lalki i Aktora jest odpowiedzialny za dobór osób prowadzących warsztaty i za organizację 

merytoryczną zajęć. Zapewnia także materiały konieczne do prowadzenia zajęć.  

7. Zgłaszając dziecko do udziału w warsztatach, Rodzice/Opiekunowie prawni, deklarują udział dziecka 

w pełnym wymiarze czasowym, tj. w dniach 27 czerwca-7 lipca 2018.  

8. W przypadku rezygnacji z warsztatów, Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia 

Młodzieżowego Domu Kultury o niemożliwości uczestniczenia zapisanego dziecka w warsztatach najpóźniej 

do dnia 18 czerwca 2018. 

8. Koszt udziału w warsztatach w wysokości 350 zł/os., Rodzice/ Opiekunowie prawni zobowiązują się uiścić 

na numer konta podany w karcie zgłoszeniowej do dnia 18.06.2018. 

9. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do informowania Młodzieżowego Domu Kultury 

o każdorazowej nieobecności dziecka na zajęciach.  

10. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia 

o godz. 9:00 i odbierania z zajęć o godz. 16:00. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu lub 

odebrania dziecka przez osoby trzecie, Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani napisać oświadczenie 

i przedłożyć je Młodzieżowemu Domowi Kultury. 

11. Rodzice/Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na zdjęciach i filmach 

dotyczących warsztatów publikowanych w Internecie. Dotyczy to zarówno stron i materiałów drukowanych 

Organizatora, Współorganizatora, Partnera, a także mediów i wszelkich  instytucji korzystających z w/w 

materiałów w celu promocji warsztatów. 

12. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką Organizatora od godz. 9:00 do godz.16:00 

13. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek: 

- uczestniczyć we wszystkich zajęciach programu warsztatów, 

- przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

- brać udział w realizacji programu warsztatów, 

- przestrzegać poleceń instruktorów, 

- szanować mienie, pomoce dydaktyczne 

- przestrzegać zasad poruszania się po drogach 

14. Samowolne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem 

uczestnika z udziału w półkoloniach. 

15. Uczestnicy, którzy z nieusprawiedliwionych powodów zrezygnują z warsztatów w trakcie ich trwania, nie 

będą mogli wziąć udziału w rekrutacji w kolejnych edycjach programu.  

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, akceptuje jego treść i  zobowiązuję się do regularnego 

uczestniczenia dziecka w programie półkolonii przez cały okres ich trwania. 

 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………..…………………………………………….  

 

Data ………………………………………..Czytelny podpis rodzica …………………………..………….. 


