
REGULAMIN PÓŁKOLONII
ZASADY UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH

"LATO Z TEATREM 2019
– WAKACYJNE WARSZTATY TEATRALNE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"

§1 Zasady ogólne

1. LATO Z TEATREM 2019 – wakacyjne warsztaty  teatralne dla  dzieci  i  młodzieży  to
półkolonie prowadzone metodą warsztatową, której celem jest wspólne wystawienie
spektaklu teatralnego na koniec półkolonii.

2. Uczestnikami  dwutygodniowych  warsztatów  teatralnych,  w  formie  półkolonii  
w Teatrze  Nowym w Zabrzu,  zwanymi dalej  półkoloniami,  może być  każda osoba
fizyczna  w  wieku  od  7d  do  1u  lat,  która  skutecznie  zgłosi  swoje  uczestnictwo  
w półkoloniach, wypełni kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, opłaci udział  
w półkoloniach oraz zostanie zaakceptowana jako uczestnik. 

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w półkoloniach jest oświadczenie rodzica lub opiekuna
prawnego o akceptacji niniejszego regulaminu.

4. Półkolonie odbywają się w budynku Teatru Nowego w Zabrzu, od poniedziałku do
piątku, w godz. 9.00-15.00 i trwają cztery tygodnie, w okresie 24.0u-21.07d.2019 r.,  
z podziałem na dwa turnusy.

5. Organizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu 
"Z kulturą", zwany dalej Organizatorem.

u. Współorganizatorem półkolonii jest Teatr Nowy w Zabrzu, zwany dalej Teatrem.
 

§2 Warunki i zakres merytoryczny realizacji zajęć praktycznych w czasie
półkolonii

1. Zajęcia na półkoloniach podzielone są na grupy:
aktorską i dramatyczno-lalkarską,
taneczno-wokalną,
plastyczno-scenograficzną,
promocyjno-fotograficzno dziennikarską.

2. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do uczestniczenia w całym pełnym turnusie, a
także  do  wzięcia  udziału  w  spektaklu  (będącym  efektem  finałowymm  podczas
Metropolitalnej Nocy Teatrów (wrzesień 2019m.

3. Organizator zobowiązuje się do:
am    przygotowania programu półkolonii;
bm    realizacji zajęć praktycznych zgodnie z kierunkiem projektu programu półkolonii;
cm   wyznaczenia opiekunów, którzy będą nadzorowali przebieg zajęć oraz rozdzielali
zadania do wykonania poszczególnym uczestnikom;
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dm  zapoznania uczestników z zakresem powierzonych im obowiązków, organizacją
pracy, zasadami w zakresie przestrzegania porządku  i  dyscypliny oraz przepisami  
i zasadami przepisów BHP obowiązującymi na terenie Teatru;
em   zapewnienia dostępu do niezbędnych materiałów i urządzeń służących realizacji
zajęć oraz do urządzeń higieniczno-sanitarnych;
fm   powiadamiania  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  o  naruszeniu  przez  uczestnika
półkolonii regulaminu oraz ewentualnych innych sytuacjach, które są niepożądane  
z punktu widzenia Organizatora.

4.  Organizator może  wydalić  uczestnika  półkolonii,  w  wypadku,  gdy  naruszy  on  
w sposób rażący dyscyplinę lub regulamin, w tym również wtedy, gdy nie wykonuje on
zadań wynikających z programu. O fakcie, przyczynach i terminie wydalenia Organizator
niezwłocznie powiadamia w formie pisemnej rodzica lub opiekuna prawnego. Wydalenie
z półkolonii może się odbyć jedynie poprzez osobisty odbiór uczestnika przez rodzica lub
opiekuna prawnego, w przypadku, gdy nie jest on pełnoletni.
5.  Dokumentacja  merytoryczna  zajęć  praktycznych  półkolonii  stanowi  własność
Organizatora.
u.  W  ramach  półkolonii  letnich  Organizator  może  zorganizować  okazjonalne  wyjścia
grupowe, edukacyjno-rekreacyjne, odbywające się poza Teatrem Nowym w Zabrzu. 
7d.  Za szkody spowodowane przez uczestnika na terenie Teatru Nowego lub podczas
wycieczek odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
8.  W przypadku doznania szkody przez uczestnika, który nie stosował się do regulaminu
Organizator, Teatr i opiekunowie są zwolnieni z odpowiedzialności prawnej za szkodę. 
9. Uczestnikowi nie wolno oddalać się z miejsca zajęć bez zgody wychowawcy.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież oraz zgubienie rzeczy cennych 
i wartościowych (w tym pieniędzym przez uczestnika zajęć.

§3 Zasady odpłatności. Regulamin zwolnień z opłaty

1.   Organizator pobiera od uczestników kwotę w wysokości:
am  250 zł dla dziecka zamieszkałego na terenie Zabrza;
bm  450 zł dla dziecka zamieszkałego poza terenem Zabrza;
cm  200  zł  dla  dziecka  pracownika  Teatru  Nowego  w  Zabrzu,  niezależnie  od  miejsca
zamieszkania.
2.   Opłata  przeznaczona  jest  na  pokrycie  części  kosztów  wynagrodzeń  osób
zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów warsztatowych, ubezpieczenie
NW i poczęstunek dla uczestników.
3.    Kwota nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z półkolonii lub wykluczenia
uczestnika przez Organizatora. 
4.    Z  powyższej  opłaty  mogą  być  zwolnieni  uczestnicy  półkolonii,  spełniający
następujące kryteria:
      am    dzieci pochodzące z rodzin zastępczych;
      bm    dzieci pochodzące z rodzin objętych pomocą społeczną MOPR;
      cm    dzieci niepełnosprawne;
      dm   dzieci pochodzące z rodzin w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, w których
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dochód  neto na osobę nie przekracza 800 zł; wymagane jest stosowne oświadczenie
rodziców.

5.   W celu uzyskania zwolnienia z opłaty konieczne jest złożenie pisemnego wniosku
wraz z niezbędną dokumentacją potwierdzającą prawo do zwolnienia z opłaty, do
Organizatora,  do dnia 19 czerwca br.  

§4 Zasady realizacji 

1.    Uczestnik półkolonii ma prawo do:
am   spokojnego wypoczynku;
bm  uczestnictwa  wszystkich  zajęciach,  wycieczkach  i  imprezach  organizowanych

podczas  półkolonii;
      cm korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się Teatrze

pod nadzorem opiekunów;
 dm  zapewnienia  mu  bezpieczeństwa  podczas  pobytu  na  półkolonii  i  podczas

przejazdów.
2.  Uczestnik półkolonii zobowiązuje się do:

am  przestrzegania:  regulaminu  Teatru  Nowego,  regulaminów  wewnętrznych
odwiedzanych instytucji i obiektów oraz zasad uczestnictwa na półkoloniach;
bm    przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.;
cm    słuchania opiekunów i wykonywania wszystkich poleceń opiekuna;
dm  szanowania cudzej własności, godności osobistej innych uczestników półkolonii  
i ich przekonań.

§5 Opiekunowie półkolonii

1. Podczas zajęć warsztatowych dzieci i młodzież przebywają pod opieką wychowawcy.
Każde  ustalenia  dotyczące  bezpieczeństwa(  wyjścia,  zgody,  pozwoleniam  rodzic
konsultuje z danym wychowawcą. Uczestnikowi półkolonii  nie wolno samodzielnie
oddalać się z wyznaczonego terenu i podczas zajęć od grupy.

2. Opiekunami uczestników są osoby posiadające,  co najmniej  roczne  doświadczenie
zawodowe w zakresie, którego dotyczy praktyka półkolonii.

3. W  sprawach  związanych  bezpośrednio  z  przebiegiem  zajęć  do  bezpośrednich
kontaktów upoważnieni są:
am Kierownik półkolonii;
bm Prezes Stowarzyszenia;
cm Dyrektor Teatru.

§6 Prawa autorskie

1. Każdy  uczestnik  przekazuje  prawa  autorskie  do  swojego  wizerunku,  osobiście  
w  przypadku  osób  pełnoletnich  lub  za  zgodą  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  
w przypadku osób niepełnoletnich na rzecz Organizatora.
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2. Przekazanie  praw  dotyczy  zarejestrowanego  wizerunku  w  sposób  filmowy  lub
zdjęciowy, a także za pomocą nośnika dźwięku. 

3. Organizator może korzystać z materiałów zgodnych z ust. 2 niniejszego paragrafu dla
celów reklamowych i promocyjnych.

4. Organizator nie może czerpać korzyści majątkowych w sposób bezpośredni z obrotu
materiałami dotyczącymi zakresu z ust. 2 niniejszego paragrafu ani ich wypożyczać,
wynajmować lub darować. 

5. Korzystanie  przez  Organizatora  z  materiałów z  ust.  2  niniejszego  paragrafu  może
odbywać się poprzez umieszczanie w Internecie, na zdjęciach lub materiale filmowym
dla  prasy  lub  telewizji,  opracowywania  swoich filmów reklamowych,  papierowych
materiałów reklamowych. 

u. Przekazanie  praw  z  niniejszego  paragrafu  jest  warunkiem  uczestnictwa  
w  półkoloniach,  a  wiec  nie  może  zostać  cofnięte  po  ich  odbyciu  na  zasadzie
oświadczenia woli.

7d. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do niepodpisywania  wizerunków uczestników  
z imienia i nazwiska. 

§6 Odpłatność 

Odpłatność:
1. Dzieci i młodzież zameldowane w Zabrzu – 250 zł.
2. Dzieci i młodzież spoza Zabrza – 450 zł.
3. Dzieci pracowników Teatru Nowego w Zabrzu – 200 zł.
4. Dzieci pracowników zabrzańskich instytucji – partnerów stowarzyszenia niezależnie
od zamieszkania – 250 zł.

§7 Postanowienia końcowe

1. Powyższy regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Sprawy  sporne  Strony  deklarują  rozwiązywać  polubownie.  W  przypadku  sporów

poddanych  pod ocenę sądu – sądem właściwym dla ich rozstrzygania  będzie  Sąd
Rejonowy w Zabrzu.
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