REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Grupy teatralnej TworzyMY

I.

ORGANIZATOR

1. Warsztaty organizowane w ramach działalności Grupy Teatralnej TworzyMY jest jednym
z elementów działalności Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.
2. Grupę teatralną prowadzą: Ewa Lubacz – grupę młodszą, Karolina Gregorczyk – grupę
starszą.
3. Warsztaty będą się odbywać na małej scenie budynku TLiA „Kubuś” przy ul. Dużej 9.
II.

ADRESACI WARSZTATÓW

1. Adresatami warsztatów są dzieci w wieku 8-10 lat (grupa młodsza) oraz młodzież w wieku
11-14 lat (grupa starsza).
2. Warsztaty mają na celu poprzez zabawę przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę z zakresu
wiedzy o teatrze, a także rozwinąć umiejętności sceniczne, które pozwolą w przyszłości
zrealizować plany zawodowe dotyczące kariery aktorskiej lub wiążące się z wystąpieniami
publicznymi.
HARMONOGRAM WARSZTATÓW

III.

1. Warsztaty będą odbywać się raz w tygodniu i będą trwać 60 minut (grupa młodsza) i 90
minut (grupa starsza).
2. Pierwsze warsztaty odbędą się 21 września, o godz. 16.00 (młodsza grupa), godz. 17.00
(starsza grupa).
3. Dziewięciomiesięczne warsztaty zakończą się otwartym pokazem na Dużej Scenie Teatru
„Kubuś” dla publiczności – zgodnie w z obowiązującymi w tym czasie restrykcjami.
IV.

OPŁATA ZA WARSZTATY

1. Warsztaty są płatne – 80 zł za miesiąc, 20 zł – za jedne zajęcia.
2. Za warsztaty można zapłacić przelewem na konto: 94 1050 1461 1000 0023 5336 9263
ING Bank Śląski (temat przelewu: Opłata za warsztaty Grupy Teatralnej TworzyMY, imię
i nazwisko dziecka) lub w kasie teatru, która jest czynna od wtorku do piątku w godz. 8.00
- 14.00, a także w weekendy godzinę przed spektaklem.
3. Miesięczną opłatę za warsztaty trzeba uiścić do 10 dnia każdego miesiąca. Wyjątek
stanowią pierwsze dwa spotkania 21 września i 28 września 2020, na które trzeba
przynieść potwierdzenie przelewu lub paragon w dniu tychże warsztatów.
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4. W przypadku nieobecności uczestnika opłata zostanie automatycznie przeniesiona na
następny miesiąc. Opłata za zajęcia nie podlega przeniesieniu w przypadku spóźnienia się
dziecka.
5. W przypadku odwołania warsztatów z powodu choroby prowadzącego lub innych
przypadków losowych, opłata za warsztaty zostaje przeniesiona na następny miesiąc.
6. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z uczestnictwa w warsztatach, teatr oddaje
pieniądze za warsztaty, na których dziecko będzie nieobecne.
V.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE WARSZTATÓW

1. W warsztatach może uczestniczyć tylko 12 uczestników.
2. Przed rozpoczęciem warsztatów każdy ma obowiązek zdezynfekować lub umyć ręce.
3. W trakcie warsztatów wszyscy będą zobowiązani do noszenia maseczek, w przypadku
używania rekwizytów, także rękawiczek.
4. Rekwizyty po każdym warsztacie będą dezynfekowane.
5. W przypadku, gdy nie będzie można przeprowadzić warsztatów z powodu nadmiernego
wzrostu zarażeń wirusem w regionie, jeśli rodzice i dzieci wyrażą zgodę, zajęcia zostaną
przeprowadzone online, przez platformę ZOOM.
VI.

WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:
a) uiszczenie miesięcznej opłaty za zajęcia do 10 dnia każdego miesiąca i przyniesienie dowodu
wpłaty;
b) przyniesienie na pierwsze warsztaty:
- karta uczestnika zajęć (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu).
- oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu)
c) przynoszenie na warsztaty maseczki i rękawiczek
d) pozytywna energia i gotowość do działania
VII.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na warsztaty.
2. Uczestników obowiązuje wygodne zmienne obuwie oraz wygodny strój.
3. Udział w warsztatach jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na
fotografowanie i filmowanie uczestników przez osobę upoważnioną z ramienia teatru oraz
użycie wizerunku uczestników warsztatów w materiałach promocyjnych warsztatów.
Więcej informacji udzielą:
Ewa Lubacz: tel. kom. 506-794-744; e-mail: ewalubacz@o2.pl (grupa młodsza)
Karolina Gregorczyk: tel. kom. 698-859-302; e-mail: karolina.gregorczyk@teatrkubus.pl
(grupa starsza)
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Załącznik nr 1
Karta uczestnika zajęć „Grupy teatralnej TworzyMy”
w sezonie artystycznym 2020/2021
Imię i nazwisko uczestnika..........................................................................
nr telefonu............................................adres e-mail...........................................................
imię i nazwisko opiekuna prawnego.....................................................................
numer telefonu....................................................................
adres e-mail...........................................................................
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na udział w zajęciach:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016) informuję iż:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”w Kielcach
ul. Duża 9, 25-304 Kielce
2)

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – rk@ncnetcom.pl

3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach „Grupy
Teatralnej TworzyMy”na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4)
Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Państwowemu Inspektoratowi Sanitarnemu
w przypadku, gdyby okazało się, że wśród uczestników pojawiła się osoba zarażona koronawirusem
i trzeba będzie poinformować o konieczności odbycia kwarantanny.
5)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

6)
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo
do przenoszenia danych
7)
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
8)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością uczestnictwa w zajęciach „Grupy teatralnej TworzyMy”
Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
uczestnictwa w zajęciach „Grupy teatralnej TworzyMy” organizowanych przez Teatr Lalki i Aktora
„Kubuś” w Kielcach w okresie wrzesień 2020 – czerwiec 2021r. (spotkania będą odbywały się raz
w tygodniu, zgodnie z harmonogramem zajęć).
Data i podpis …........................................
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych mojego dziecka
(podopiecznego)
do
celów
budowania
pozytywnego
wizerunku
Administratora
w przestrzeni publicznej i w mediach.
Data i podpis...................................................
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Załącznik nr 2

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika warsztatów Grupy Teatralnej TworzyMy
skierowane do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

Niniejszym

oświadczam,

że

według

swojej

najlepszej

wiedzy

moje

dziecko

…………………………………………………………………………… nie jest zakażone wirusem SARS COV-2 oraz nie
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, co poświadczam własnoręcznym
podpisem. Dalej oświadczam, że w przypadku zmiany sytuacji zdrowotnej mojego dziecka
natychmiast poinformuję prowadzącą warsztaty i nie przyprowadzę dziecka na zajęcia.

……………………………………………………………………..
dane kontaktowe (nr telefonu)

……………………………………………………………………
Miejsce

………………………………………………………………

Data

Czytelny podpis
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