PATRONAT MORŻE OPERA
REGULAMIN UCZESTNICTWA
1. Organizatorem i koordynatorem PATRONATU MORŻE OPERA jest Opera Bałtycka z siedzibą przy
al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsku zwana dalej Operą.
2. Patronat Morże Opera to usługa kulturalna świadczona przez instytucje kultury.
3.

Opera obejmie patronatem maksymalnie dwadzieścia szkół/przedszkoli z województwa pomorskiego.

4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest nadesłanie formularza dostępnego na stronie
http://www.operabaltycka.pl/pl/patronat-operowy.html
5. Opera zastrzega sobie prawo do decyzji o zakwalifikowaniu szkoły/przedszkola do patronatu.
6. Patronat obejmuje 2 spotkania dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Spotkania odbywają się
w siedzibie Partnera.Trzecie spotkanie, finałowe w Operze Bałtyckiej w Gdańsku
7. Do patronatu przystępuje szkoła/ przedszkole zwane dalej „Partnerem”. Partner wyznacza
koordynatora do kontaktu z Operą.
8. Partner deklaruje udział w projekcie określonej liczby uczestników, nie ma możliwości rezygnacji
z udziału w trakcie trwania projektu.
9. Udział w jednorazowym spotkaniu dla jednego uczestnika wynosi 10 zł, koszt udziału w dwóch
spotkaniach to 20 zł. Koszt udziału w finale w Operze wynosi 10 zł dla jednego uczestnika.
10. Płatność za każde spotkanie dokonywana jest przez koordynatora przelewem na konto Opery
najpóźniej do trzech dni przed rozpoczęciem spotkania.
11. Wpłaty na konto Opery Bałtyckiej w Gdańsku: BANK ZACHODNI WBK S.A., V oddział w Gdańsku
Numer konta: 90 1090 1098 0000 0000 0901 5463
Tytuł przelewu : MORŻE OPERA/Nazwa Szkoły/ Ilość dzieci/
12. Faktura dostępna zgodnie z życzeniem wpłacającego.
13. Partner zapewnia artystom : salę gimnastyczną/aulę, nagłośnienie oraz mikrofon a także garderobę/
pokój dla artystów.
14. Partner w ramach współpracy udostępnia na terenie szkoły/przedszkola informacje dot. patronatu
oraz materiały promocyjne OB.
15. Dojazd na odcinek finałowy do Opery uczestnikom zapewnia partner.
16. Opera zastrzega sobie możliwość robienia zdjęć i nagrywania fragmentów lub całości zajęć dla celów
promocyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie praw do wizerunku.
17. Koordynatorem patronatu MORŻE OPERA oraz osobą wyznaczoną do kontaktu za szkołami jest
Anna Dziemidzik, specjalista ds. edukacji anna.dziemidzik@operabaltycka.pl, tel.502756962

