Regulamin warsztatów teatralnych zatytułowanych
„ III BAJECZNE SPOTKANIA TEATRALNE”
Organizowanych przez
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

1. Warsztaty teatralne „Bajeczne Spotkania Teatralne” trwają pięć dni i
odbywają się w terminach od 13 do 17 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej
w Bojanie.
2. W warsztatach mogą uczestniczyć dzieci powyżej 10 roku życia.
3. Maksymalna liczba uczestników to 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują zapisy.
5. Zapisy na warsztaty odbywają się poprzez złożenie karty zgłoszenia, którą
można pobrać ze strony www.gcksir.szemud, lub bezpośrednio z biura w
GCKSiR w Szemudzie.
6. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami
rodzic/prawny opiekun dziecka składa w Biurze GCKSiR w Szemudzie, bądź
wysyła scan mailem na adres: a.perz@szemud.pl najpóźniej do dnia 10 stycznia
2020r., do godziny 15.00.
7. W przypadku wolnych miejsc Rodzic/Prawny Opiekun będzie mógł zapisać
dziecko na zajęcia w dniu rozpoczęcia warsztatów poprzez wypełnienie karty
zgłoszenia oraz oświadczeń.
8. Warsztaty odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00
– 14.00.
9. Warsztaty zakończone zostaną otwartym pokazem dla Rodziców i
zaproszonych gości, ostatniego dnia trwania warsztatów ( piątek, godz.17.00).
10. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybywania na zajęcia.
11. Rodzic/prawny opiekun po przyprowadzeniu dziecka jest zobowiązany
poczekać na rozpoczęcie warsztatów.

12.W trakcie warsztatów dzieci znajdują się pod opieką osób prowadzących
zajęcia.
13. Uczestników obowiązuje obuwie zmienne.
14.Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków. GCKSiR nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i
kontuzje, które zajdą bez winy prowadzącego i osób działających z ramienia
GCKSiR.
15.Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich
spowodowane przez uczestnika na zajęciach odpowiada rodzic/prawny opiekun.
16.Za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów podczas ich trwania na
terenie GCKSiR oraz SP w Bojanie odpowiada rodzic lub prawny opiekun.
17.Akceptując regulamin rodzic/prawny opiekun dziecka oświadcza, że dziecko
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.
18. GCKSiR Szemudzie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
bez opieki na terenie odbywanych warsztatów.
19.Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na fotografowanie
i filmowanie zajęć oraz późniejszą ewentualną publikację w celach
promocyjnych GCKSiR. Zgoda na przetwarzanie danych stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu.
20. GCKSiR nie zapewnia uczestnikom posiłków w trakcie trwania warsztatów.
21.Przesłanie karty zgłoszenia i uczestnictwo w zajęciach oznaczają akceptację
niniejszego regulaminu.
22.W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
23. Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Perz, nr tel. 601- 711- 181.
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