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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

TWÓRCZYCH „PLATEA”, ZABRZE 2022 

 

 
1. ORGANIZATOR WARSZATÓW  

1. Organizatorem warsztatów twórczych „PLATEA”, jest Stowarzyszenie Living 

Space Theatre, z adresem Katowice (40-064) ul. Mikołaja Kopernika 14/---    

zwane dalej „Organizatorem”. Współorganizatorem warsztatów jest Miejski 

Ośrodek Kultury, z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. 3 Maja 91a, zwany dalej 

„Współorganizatorem”.  

2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji  

i przeprowadzenia warsztatów. 

3. Regulamin warsztatów „PLATEA” dostępny jest w siedzibie Współorganizatora 

w formie papierowej oraz na stronie internetowej Organizatora 

www.livingspacetheatre.com i Współorganizatora www.mok.art.pl.  
 

 

2. CELE WARSZATÓW 

1. Pobudzanie aktywności artystycznej, wyobraźni, twórczości dzieci i młodzieży.  

2. Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, stworzenie 

możliwości wspólnej pracy w  grupie rówieśników 

3. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, 

etycznym, manualnym, fizycznym i estetycznym.  

4. Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka.  

5. Wspólna zabawa i dawanie radości uczestnikom.  

6. Możliwość prezentacji przygotowanego podczas warsztatów spektaklu na 

profesjonalnej scenie.  

 

3. ZAPISY NA WARSZTATY   

1. Warsztaty przeznaczone są dla uczestników w wieku od 7 do 17 lat. 

2. Udział w warsztatach jest odpłatny i wynosi 300 zł od osoby.   

3. Organizator przewiduje rabat dla rodziców/prawnych opiekunów przy zapisaniu 

dwóch podopiecznych (-10%), trzech lub więcej (-20%).  

4. Zapisy odbywają się drogą mailową albo telefoniczną:  

• kamilbaryla55@gmail.com,  tel. 798 394 054 

• Podczas zapisów należy podać następujące dane: imię, nazwisko dziecka, 

wiek, telefon kontaktowy.  

http://www.livingspacetheatre.com/
http://www.mok.art.pl/
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Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy zajęciowe 

tworzone są na podstawie zapisów, do wyczerpania limitu miejsc (42). Podział na 

grupy ze względu na wiek: 

• warsztaty twórcze dla dzieci (7-12 lat) 

• warsztaty twórcze dla młodzieży (13-17 lat) 

W przypadku wyczerpania limitu miejsc istnieje możliwość umieszczenia na liście 

rezerwowej. 

W przypadku, gdy zapisany uczestnik nie będzie mógł z różnych przyczyn wziąć 

udziału w zajęciach, jego rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany poinformować 

o tym Organizatorów przed rozpoczęciem warsztatów (tel. 798 394 054 lub e-mail: 

kamilbaryla55@gmail.com) w celu zwolnienia miejsca dla osób z listy 

rezerwowej. Brak udziału uczestnika nie powoduje zwrotu opłaty lub jej części. 

5. Płatność za warsztaty odbywa się za pomocą przelewu na konto Stowarzyszenia 

Living Space Theatre:  

Bank BGŻ nr konta:  41 1600 1462 1834 4722 9000 0001    

Dane do przelewu:                                        

Nazwa i adres odbiorcy: Stowarzyszenie Living Space Theatre, ul. Mikołaja 

Kopernika 14/---, Katowice 40-064.                          

Tytuł: Warsztaty Twórcze PLATEA, imię i nazwisko dziecka. 

6. Rodzic/prawny opiekun niezwłocznie po zapisaniu uczestnika jest zobowiązany do 

opłacenia wpisowego w wysokości 100 zł, a do dnia 02.02.2022 r. (włącznie) 

uiszczenia  pozostałej kwoty za warsztaty. Brak terminowej wpłaty skutkuje 

skreśleniem uczestnika z listy.  

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów po terminie 02.02.2022 r. zwrotowi 

podlega 50% uiszczonej opłaty za warsztaty. 

8. Uczestnicy warsztatów ponoszą koszty transportu (oraz transportu powrotnego) na 

miejsce warsztatów. 

9. Dokonanie zapisu na warsztaty i uiszczenie opłaty przelewem, uczestniczenie w nich 

jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

10. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany poczekać z dzieckiem do momentu 

rozpoczęcia zajęć oraz odebrać dziecko po zakończeniu zajęć.  

11. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć na terenie Miejskiego Ośrodka 

Kultury odpowiada rodzic/prawny opiekun. 

12. Uczestnicy warsztatów muszą bezwzględnie przestrzegać: 

• „Regulaminu uczestnictwa w imprezach oraz zajęciach Miejskiego Ośrodka 

Kultury i Dzielnicowych Ośrodków Kultury”, 

• „Procedury organizowania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 

oraz odbiorcom/uczestnikom przebywającym na terenie MOK w Zabrzu i 

korzystającym z jego usług w związku z zapobiegniem rozprzestrzenia się 

wirusa SARS-COV-2”,  

• przepisów ppoż. 

mailto:kamilbaryla55@gmail.com
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13. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani zapewnić, aby uczestnik warsztatów: 

• Posiadał pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, z którego treści będzie 

wynikać, że uczestnik warsztatów, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest 

osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym (każdego dnia), 

• Miał zasłonięte usta/nos i stosował zasady dystansu społecznego. 

14. Rodzice/prawni opiekunowie zapisując dzieci na warsztaty oświadczają, że dziecko 

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach 

15. Podczas warsztatów posiadanie lub spożywanie alkoholu, tytoniu, narkotyków 

oraz innych środków odurzających  jest surowo zabronione. 

16. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Organizator doubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków ale nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani 

kontuzje, które zajdą bez winy prowadzącego zajęcia lub osób z ramienia 

Współorganizatora.  

17. Uczestnicy zajęć którzy doprowadzą do zniszczenia m.in. sprzętu, elementów 

wyposażenia MOK, ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. 

W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponoszą 

rodzice/opiekuni prawni.  

18. Niepełnoletnim uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym 

odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora/wolontariusza prowadzącego.  

 

4. KLAUZURA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Living Space 

Theatre z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołaja Kopernika 14/--,; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Living Space Theatre poprzez adres           

e-mail: contact@livingspacetheatre.com; 

3. podane przez Panią/Pana dane osobowe uczestnika tj. imię, nazwisko, telefon, wiek, 

e-mail, pesel oraz wizerunek i wypowiedzi przetwarzane będą w celu organizacji 

warsztatów twórczych „Platea”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w 

przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w warsztatach;  

4. odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, 

5. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

6. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji w tym na profilowaniu; 

7. dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia warsztatów 

twórczych „Platea” i zgodnie z przepisami o archiwizacji.  

8. Rodzic/prawny opiekun posiada prawo żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do 
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usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 

 

5. PRZEBIEG WARSZTATÓW 

1. Uczestników zajęć obowiązuje czyste obuwie zmienne i wygodny strój.  

2. Harmonogram warsztatów 

 Termin: 23.08.2021r. - 27.08.2021r.  

 Zajęcia prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 8.30 do 

13.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a. Ostatniego dnia 

w piątek 27.08.2021r. o godzinie 13.00 odbędzie się pokaz powstałego spektaklu 

na scenie.   

  

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA  

1. Organizator zapewnia opiekę instruktorów nad uczestnikami w trakcie 

trwania warsztatów oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorów posiadających 

wyższe wykształcenie artystyczne i pedagogiczne oraz materiały potrzebne 

do przeprowadzenia zajęć (plastyczne, podkłady muzyczne itp.).   

2. Organizator zapewnia scenę o wymiarach 9 x 8m z nagłośnieniem i oświetleniem, 

wyposażoną w estradowe efekty specjalne (dym).  

3. Organizator zapewnia trzy sale na zajęcia plastyczne, teatralne i aktorskie oraz  

zaplecze garderobiane dla Uczestników. 

4. Organizator ani Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

zagubione lub skradzione podczas trwania warsztatów.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego w uzasadnionych 

przypadkach. 

6. Organizator może wykluczyć uczestnika z zajęć bez zwrotu poniesionych kosztów 

jeżeli:  

6.1 Zachowanie zakłóca ich przebieg.  

6.2 Zachowanie narusza postanowienia Regulaminu. 

7. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 

wartościowe, które mogą zostać zgubione, utracone, skradzione, zniszczone lub 

uszkodzone.  

8. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą 

strony internetowej Organizatora oraz Współorganizatora. Zmieniony Regulamin 

będzie dostępny w wersji papierowej w siedzibie Współorganizatora.  

9. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator warsztatów.  

mailto:contact@livingspacetheatre.com?__xts__=
mailto:contact@livingspacetheatre.com?__xts__=

