REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Grupy teatralnej TworzyMY
I. ORGANIZATOR
1. Warsztaty organizowane w ramach działalności Grupy Teatralnej TworzyMY są jednym
z elementów działalności Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego.
2. Grupy teatralne (starszą i młodszą) prowadzi Aleksandra Sapiaska – aktorka TLiA „Kubuś” w
Kielcach im. Stefana Karskiego.
3. Warsztaty odbywają się w 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 są dla osób, które lubią teatr i chcą rozwijać się w swojej pasji; chcą pracować nad
sobą: przełamywać wstyd, uruchomić głos i ciało, rozpoznawać i używać emocje; działać
twórczo i poznawać nowych ludzi.
3. 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.

III. ZASADY ZAPISÓW NA WARSZTATY
1. Na warsztaty można się zapisać poprzez wysłanie mailowo karty zgłoszeniowej pod adres
sapiaska@gmail.com Liczy się kolejność zgłoszeń (jedna grupa liczy maksymalnie 15 osób).
2. Dla osób, które zbyt późno zgłoszą się na warsztaty, zostanie utworzona grupa rezerwowa.
W przypadku rezygnacji dziecka z listy podstawowej, teatr będzie się kontaktować się z
osobami z listy rezerwowej.

IV. HARMONOGRAM WARSZTATÓW
1. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu (w czwartki) i trwają 60 minut (grupa młodsza
i starsza).
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2. Pierwsze warsztaty odbędą się 15 września: o godz. 16.00 (grupa młodsza), o godz. 17.00
(grupa starsza).
3. Dziewięciomiesięczne warsztaty zakończą się otwartym pokazem dla publiczności na scenie
Teatru „Kubuś” – zgodnie z obowiązującymi w tym czasie restrykcjami.

V. OPŁATA ZA WARSZTATY
1. Warsztaty są płatne – 120 zł za miesiąc, 30 zł – za jedne zajęcia.
2. Za warsztaty można zapłacić przelewem na konto nr 02 1020 2629 0000 9202 0424 2897 PKO
BP (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 można uiszczać za każdym razem w dniu warsztatów lub też
jednorazowo za wszystkie warsztaty do 26-go dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowią
pierwsze dwa spotkania, na które trzeba przynieść potwierdzenie przelewu lub paragon
w dniu tychże warsztatów.
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 prowadzącej lub innych przypadków
losowych, opłata za warsztaty zostaje przeniesiona na następny miesiąc.
6. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z uczestnictwa w warsztatach, teatr zwraca
pieniądze za warsztaty, na których dziecko będzie nieobecne.

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE WARSZTATÓW
1. W warsztatach może uczestniczyć tylko 15 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 Teams.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
1. Uiszczenie miesięcznej opłaty za zajęcia do 26-go dnia każdego miesiąca i przyniesienie
dowodu wpłaty.
2. Przyniesienie na pierwsze warsztaty:
a) karty uczestnika zajęć (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu)
b) oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu)
3. Przynoszenie na warsztaty maseczki.
4. Pozytywna energia i gotowość do działania 
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VIII. 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 udziela:
Aleksandra Sapiaska tel. 606-101-132, sapiaska@gmail.com
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