
REGULAMIN

UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

LATO Z TEATREM 2020 „W SIECI”

§1 Zasady ogólne

LATO Z TEATREM 2020 „ W SIECI” – wakacyjne warsztaty teatralne prowadzone metodą 

online.

Uczestnikami dwutygodniowych warsztatów teatralnych, może być każda osoba

fizyczna w wieku od 12 do 18 lat, która skutecznie zgłosi swoje uczestnictwo

tj.: wypełni interaktywną kartę kwalifikacyjną uczestnika, prześle film z prezentacją oraz 

zostanie zakwalifikowana do projektu.

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach online jest oświadczenie rodzica lub 

opiekuna prawnego o akceptacji niniejszego regulaminu.

4. Warsztaty odbywać się bedą w dwóch terminach:

od 29 czerwca do 10 lipca 2020

od 13 lipca do 20 lipca 2020

5. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

6. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu "Z 

kulturą", zwany dalej Organizatorem.

7. Współorganizatorem warsztatów jest Teatr Nowy w Zabrzu, zwany dalej Teatrem.

8. Warsztaty są realizowane z programu Narodowego Centrum Kultury w ramach środków 

"Kultura w sieci”.

§2 Warunki i zakres merytoryczny realizacji zajęć 

1. Warsztaty prowadzone będą internetowo przez wykwalifikowaną kadrę składającą się z 

aktorów i pracowników Teatru Nowego w Zabrzu.

2. Warsztaty odbywać się będą w 5 grupach:

 - wokalno-aktorskiej (prowadzący: Joanna Romaniak, Agata Śliwa

 - aktorskiej (prowadzący: Jarosław Karpuk, Jakub Piwowarczyk)

 - plastyczno-lalkarskiej (prowadzący: Danuta Lewandowska, Adrian Ryński-Nogaj)

 - dziennikarsko-fotograficzno-promocyjnej (prowadzący: Beata Dąbrowiecka, Paweł 

Janicki)

 - taneczno-aktorskiej (prowadzący: Dagmara Noszczyk, Renata Spinek)

3. Uczestnik posiada na czas realizacji warsztatów dostęp do: komputera z kamerą, 

telefonu komórkowego oraz internetu.

 

4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do uczestniczenia w całym pełnym turnusie, a 

także do przesyłania efektów swojej pracy (filmiki, zdjęcia).



5. Uczestnik zobowiązany jest do odbierania codziennie wiadomości mailowych, 

wykonywania ćwiczeń oraz zgłaszania się w określonych terminach na platformie zoom. 

§3 Zasady realizacji

1. Uczestnik półkolonii zobowiązuje się do:

przestrzegania regulaminu warsztatów 

c) słuchania opiekunów i wykonywania wszystkich poleceń opiekuna;

d) szanowania cudzej własności, godności osobistej innych uczestników warsztatów i ich 

przekonań.

2. Osoby prowadzące warsztaty posiadają przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne do 

prowadzenia warsztatów.

3. W sprawach związanych bezpośrednio z przebiegiem warsztatów upoważnieni są:

a) Opiekunowie grup;

b) Prezes Stowarzyszenia;

c) Dyrektor Teatru.

§4 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.

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.

6. Przekazanie praw z niniejszego paragrafu jest warunkiem uczestnictwa

w warsztatach.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do niepodpisywania wizerunków uczestników

z imienia i nazwiska.

§5 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.


