Regulamin uczestnictwa w Projekcie

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie dokumentów dotyczących
programu „Lato w Teatrze” oraz umowy o dofinansowanie Projektu zawartej między
Instytutem Teatralnym a Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium”
zwanej dalej Innowatorium bądź Organizatorem.
2. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie, zobowiązana jest zapoznać się z
treścią niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzedniej
akceptacji wszystkich jego postanowień.

§ 2 Ogólne założenia Projektu
1. Projekt jest realizowany w ramach programu Instytutu Teatralnego „Lato w Teatrze”
finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017 roku do 31.08.2017 roku.
Cykl warsztatów realizowany jest w terminie 10.07.2017 do 24.07.2017 (z wyłączeniem
niedzieli). Pokazy finałowe odbędą się w dniach 23 i 24 lipca 2017 roku.
3. Projekt jest adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (w wieku 13-19
lat) z terenu Pruszkowa.
4. Głównym celem Projektu jest ożywienie działalności teatralnej na terenie miasta
Pruszków. Tematem głównym Projektu jest artystyczna interpretacja pojęć „swój” i „obcy”.
5. Warsztaty dla Uczestników są bezpłatne.
6. Organizator w czasie warsztatów zapewnia Uczestnikom drobny poczęstunek.

§ 3 Rekrutacja na warsztaty
1.Rekrutacja bezpośrednia Uczestników przeprowadzana jest w czerwcu w szkołach za
pomocą krótkich form promocyjnych. Poza działaniami w szkołach rozdawane są ulotki
informacyjne i plakaty. Proces rekrutacji Uczestników kończy się 02 lipca 2017 r.

2. Formularz zgłoszeniowy można otrzymać drogą mailową lub pobrać ze strony
internetowej (www.innowatorium.org – zakładka Projekty) bądź wypełnić go online na
stronie Projektu. Wypełnione dokumenty można wysłać mailem na adres
swoj.obcy@innowatorium.org .
3. Po zakwalifikowaniu się do warsztatu Kandydaci wypełniają resztę załączników
(Oświadczenie o zgodzie na przetworzenie danych osobowych; Zgodę Rodziców na
udział dziecka w Projekcie; Regulamin). Wypełnione i podpisane załączniki Uczestnik
może dostarczyć najpóźniej pierwszego dnia warsztatów.
4. O zakwalifikowaniu Kandydata do Projektu decyduje:
a) poprawne, czytelne wypełnienie i wysłanie drogą e-mailową (lub on-line) formularza
zgłoszeniowego
b) kolejność zgłoszeń
5. Po wyłonieniu uczestników, zostaną wysłane drogą mailową informacje o
zakwalifikowaniu bądź nie do Projektu z dalszymi wytycznymi związanymi z warsztatami.

§ 4 Organizacja warsztatów
1. Zajęcia będą prowadzone codziennie po 6 godzin od 10 do 23 lipca (oprócz niedzieli),
zgodnie z harmonogramem określonym przed rozpoczęciem Warsztatów.
Spektakle pokazowe odbędą się 23 i 24 lipca 2017 r.
3. Warsztaty będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
(Pruszków, ul. Lipowa 31)
4. Zajęcia będą prowadzone w grupie liczącej 15 osób.
5. W programie warsztatów znajdą się następujące metody pracy:
• Warsztaty integracyjne – zabawy integrujące.
• Warsztaty teatralne – prowadzone w oparciu o sztukę performance i improwizację.
• Warsztaty dramy
• Warsztaty taneczne
• Warsztaty muzyczne

6. Harmonogram warsztatów (obejmujący liczbę godzin oraz terminy) będzie dostępny na
stronie internetowej www.innowatorium.org.
Fundacja Innowatorium zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć.

§ 5 Monitorowanie i kontrola
1. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w procesie ewaluacji (oceny) Projektu, w
szczególności do: a) wypełniania ankiet oceniających Projekt.
2. Dane osobowe Uczestników są gromadzone i przetwarzane tylko na potrzeby realizacji
Projektu.

§ 6 Prawa i obowiązki Uczestnika
1. Udział Uczestnika w Warsztatach jest obowiązkowy. Uczestnik jest zobowiązany do
podpisywania listy obecności na zajęciach.
2. Fundacja Innowatorium zobowiązuje się do przekazania Uczestnikowi materiałów
warsztatowych, zgodnie z założeniami Projektu oraz do zagwarantowania drobnego
poczęstunku podczas zajęć.
3. Każdy Uczestnik ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w Projekcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
b) otrzymania materiałów warsztatowych i innych przewidzianych pomocy dydaktycznych,
c) otrzymania drobnego poczęstunku,
4. Organizator wymaga od Uczestników obecności, punktualności, aktywnego uczestnictwa
we wszystkich warsztatach oraz właściwego zachowania. Uczestnik zobowiązany jest również
do wzięcia udziału w końcowych spektaklach 23 i 24 lipca 2017 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Uczestników, którzy rażąco
naruszają porządek organizacyjny przyjęty niniejszym Regulaminem.
6. Fundacja Innowatorium zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania
wizerunku, nagrania Uczestnika (dokumentacja fotograficzna i filmowa) - do celów
ewaluacyjnych oraz promocyjnych programu „Lato w Teatrze” pod warunkiem, że fotografia
lub nagranie zostało wykonane w trakcie trwania Warsztatów lub na pokazach końcowych.

§ 7 Warunki rezygnacji
1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału
w Projekcie przed rozpoczęciem Warsztatów, informując o tym Fundacja Innowatorium nie
później niż na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem Warsztatów.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem Warsztatów, na
wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie Warsztatów nastąpić może z ważnej
przyczyny i wymaga pisemnego usprawiedliwienia.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Fundacja Innowatorium zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bądź
wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z
wprowadzonymi zmianami dostępny będzie na stronie internetowej projektu. Uczestnik jest
zobowiązany do śledzenia zmian w Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim
postanowień.
2. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do realizacji Projektu,
decyzje podejmuje Koordynator Projektu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji
Projektu.
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