REGULAMIN
półkolonii „LATO W OPERZE – Jak powstaje opera?”
organizowanych w Operze Bałtyckiej w Gdańsku
w dniach 9-23 lipca 2017 roku

1. Półkolonie ”LATO W OPERZE – Jak powstaje opera?” organizowane są przez Operę Bałtycką w Gdańsku,
zwaną dalej „Organizatorem”.
2. ”LATO W OPERZE – Jak powstaje opera?” ma formę półkolonii odbywających się w dniach 9-23 lipca 2017
roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora.
3. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 10-12 lat. W półkoloniach weźmie udział 20 dzieci.
4. Uczestnicy półkolonii zostaną zakwalifikowani na podstawie rekrutacji prowadzonej przez Organizatora.
5. Osoby zainteresowane udziałem dziecka w półkoloniach składają w terminie od 19 do 28 czerwca 2017
roku, w godzinach pracy sekretariatu Organizatora (pon.-pt., godz. 8.00-16.00), następujące poprawnie
wypełnione dokumenty w wersji papierowej wg wzorów udostępnionych na stronie internetowej
Organizatora w zakładce „Edukacja – Lato w teatrze”:
• formularz zgłoszeniowy
• podpisany regulamin półkolonii
6. Zgłaszając dziecko do udziału w półkoloniach, Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka deklarują udział
dziecka w pełnym wymiarze czasowym, tj. w dniach 9-23 lipca 2017 roku.
7. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator poinformuje osoby
zakwalifikowane do udziału w półkoloniach drogą mailową oraz telefoniczną do dnia 30 czerwca 2017 roku.
8. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci, które zostaną wpisane na listę uczestników półkolonii zobowiązani są
do:
a) dostarczenia Organizatorowi do dnia 4 lipca 2017 roku uzupełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku wg wzoru udostępnionego na stronie internetowej Organizatora w zakładce „Edukacja – Lato w
teatrze”:
b) dokonania jednorazowej opłaty za udział w półkoloniach w wysokości 50 zł. Płatność należy zrealizować
nie później niż do dnia 5 lipca 2017 roku, przelewem na konto bankowe Organizatora z dopiskiem
„Półkolonie, imię i nazwisko dziecka”. W uzasadnionych przypadkach uczestnik może zostać zwolniony z
opłaty.
9. W przypadku rezygnacji z półkolonii, Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia
Organizatora o niemożliwości uczestniczenia zapisanego dziecka w półkoloniach najpóźniej do dnia 3 lipca
2017 roku.
10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ani prowadzącym zajęcia wyżywienia na czas trwania półkolonii.
Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka zobowiązują się do zapewnia dziecku prowiantu na zajęcia w ramach
półkolonii, który będzie dostosowany do czasu trwania zajęć.
11. Organizator jest odpowiedzialny za dobór osób prowadzących warsztaty i za organizację merytoryczną
zajęć. Zapewnia także materiały konieczne do prowadzenia zajęć.
12. Zajęcia podczas półkolonii prowadzone są w trzech grupach: aktorskiej, kostiumowo-scenograficznej,
dźwiękowo-muzycznej. O tym, do której grupy zostanie przydzielony uczestnik, decydują prowadzący zajęcia.
13. Na decyzję prowadzących o przydziale do konkretnej grupy warsztatowej mają wpływ m.in.
zainteresowania i predyspozycje uczestnika. Prowadzący ma prawo również w trakcie zajęć przenieść
uczestnika do innej grupy, jeżeli uzna, że grupa o danym profilu nie spełnia jego oczekiwań, a inna będzie
bardziej adekwatna do jego predyspozycji.
14. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Organizatora w godz. 15.30-19.30 w dniu 9 lipca 2017r.;
godz. 9.00-15.00 w dniach 10-19 lipca 2017 r.; godz. 9.00-16.00 w dniach 20 i 21 lipca 2017 r.; godz. 13.0016.00 w dniu 22 lipca 2017 r.; godz. 15.00-18.00 w dniu 23 lipca 2017r. Dzień 15 lipca 2017 r. jest dniem
wolnym od zajęć. W dniach 22 i 23 lipca 2017 r. odbędą się prezentacje sceniczne w wykonaniu uczestników.
15. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka na
zajęcia i odbierania z zajęć. W przypadku przyprowadzania dziecka lub jego samodzielnego przyjścia przed
rozpoczęciem zajęć, do czasu ich rozpoczęcia odpowiedzialność za przebywanie uczestnika półkolonii na
terenie siedziby Organizatora bez opieki ponosi Rodzic/Opiekun prawny dziecka.

16. W sytuacji złego samopoczucia lub w innych uzasadnionych przypadkach, Rodzic/Opiekun prawny będzie
informowany o tym telefonicznie i o ile zajdzie taka potrzeba, zostanie zobowiązany do wcześniejszego
odbioru dziecka z zajęć.
17. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do informowania Organizatora o każdorazowej
nieobecności dziecka na zajęciach.
18. Półkolonie będą realizowane zgodnie z programem półkolonii. Organizator potwierdza, że w ramach
programu półkolonii zaplanowane są maksymalnie trzy wyjścia poza teren Opery. Informacje o wyjściach
będą zawarte w programie półkolonii. Rodzince/Opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do
przypilnowania, by w tych dniach dziecko posiadało przy sobie dokument tożsamości upoważniający do
zniżki w przejazdach komunikacją miejską.
19. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek: uczestniczyć we wszystkich zajęciach programu półkolonii,
przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, brać udział w realizacji programu półkolonii, przestrzegać
poleceń instruktorów, szanować mienie, pomoce dydaktyczne, przestrzegać zasad poruszania się po
drogach.
20. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących
na terenie siedziby Organizatora. Informacje o w/w przepisach zostaną przekazane uczestnikom przed
rozpoczęciem zajęć w ramach półkolonii.
21. Samowolne oddalenie się od wychowawców lub instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w
ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
22. Uczestnicy, którzy z nieusprawiedliwionych powodów zrezygnują z półkolonii w trakcie ich trwania, nie
będą mogli wziąć udziału w rekrutacji w kolejnych edycjach programu.
23. Organizator odpowiada za zorganizowanie opieki pedagogicznej i medycznej przewidzianych przepisami
MEN oraz ubezpieczenie uczestników na czas trwania półkolonii.
24. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka
na zdjęciach i filmach dotyczących półkolonii „LATO W OPERZE - Jak powstaje Opera?”, które w ramach
promocji półkolonii będą publikowane w Internecie, umieszczane w drukowanych materiałach reklamowych
i na nośnikach reklamowych (m.in. ekran ledowy przez budynkiem Opery, monitory TV na foyer Opery).
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem/am się, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do regularnego
uczestniczenia dziecka w programie półkolonii przez cały okres ich trwania.

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………..…………………………………………….
Data ………………………………………..Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego …………………………..…………..

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

