
Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW „Animacja!” 

1. Warsztaty są częścią projektu pn.: „Animacja! - warsztaty dla dzieci” realizowanego w ramach 

Programu Edukacja kulturalna. 

2. Organizatorem Warsztatów jest Olsztyński Teatr Lalek przy ul. Głowackiego 17. 

3. Warsztaty trwają w dniu ……………………, w godzinach 9:00 – 14:00 na terenie Olsztyńskiego Teatru 

Lalek. Ramowy plan warsztatów: 

część 1: Poznajmy się! 

część 2: Animacja w teatrze 

część 3: Animacja w filmie 

- przerwa na posiłek - 

część 4: Budowanie zabawek optycznych 

Pokaz pracy i podsumowanie 

 

4. Warsztaty są bezpłatne, organizator zapewnia posiłek dla uczestników.  

5. Z ramienia OTL  osobą odpowiedzialną za Warsztaty jest koordynatorka projektu (Marta Małgorzata 

Kwapisz), opiekę pedagogiczną nad uczestnikami sprawować będzie pedagog.  

6. Przyjmuję do wiadomości, że za bezpieczeństwo dziecka przed  godziną  rozpoczęcia i po godzinie 

zakończenia warsztatów  odpowiada rodzic/prawny opiekun. 

7. Dla bezpieczeństwa przeprowadzenia zajęć Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do 

poinformowania Organizatora o sytuacji zdrowotnej dziecka. 

8. Rodzice/opiekunowie nie uczestniczą w warsztatach, aby nie rozpraszać dzieci i nie burzyć  

porządku wewnętrznego zajęć.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione po zakończeniu Warsztatów  

przez Uczestników. 

10. Organizator ma prawo odwołać lub przesunąć zajęcia z ważnych powodów (np. choroba 

instruktora, spodziewana duża absencja uczestników lub innych - losowych).  

11. Obowiązujący strój na warsztatach: wygodny, sportowy, najlepiej czarny T-shirt, wygodne spodnie 

i koniecznie obuwie sportowe na zmianę. 

12. W przypadku nieobecności uczestnika rodzic/opiekun zobowiązuje się do poinformowania 

Organizatora o tym fakcie pod numerem tel. 89 538-70-38 lub mailem 

sekretariat@teatrlalek.olsztyn.pl. 

13. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonywanie zdjęć oraz 

nagrywanie filmów podczas zajęć i rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika na portalach 

społecznościowych lub na stronie Olsztyńskiego Teatru Lalek oraz w dokumentacji i promocji 

Projektu. 

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów związanych z prawidłową 

organizacją wydarzenia. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem  

i zobowiązuję się do przestrzeganie go. 

 

 

Olsztyn, __________________________________________________________________________ 

data, czytelny podpis|  imię i nazwisko rodzica/opiekuna 


