REGULAMIN ZAJĘĆ TEATRALNYCH 2014/2015
Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów
poniższego regulaminu.
2. Zapisu na zajęcia można dokonać na zajęciach teatralnych, telefonicznie lub mailowo.
3. Pierwszeństwo przyjęcia do danej sekcji mają osoby kontynuujące edukację z lat ubiegłych.
Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania wolnych
miejsc.
4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia
placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania
względem współuczestników zajęć, pracowników oraz wolontariuszy Stowarzyszenia
Wspierania Inicjatyw Teatralnych.
5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane jako uczestnicy.
6. O ewentualnej obecności rodzica lub opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć
decydują instruktorzy prowadzący zajęcia.
7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do podpisania kontraktu z instruktorem zajęć oraz
przestrzegania jego warunków.
8. Instruktor ma prawo skreślić osobę z listy uczestników zajęć w przypadku:
a. nagannego zachowania utrudniającego zajęcia innym uczestnikom;
b. nieobecności, w wyniku której odwoływane są próby.
9. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum może skutkować
likwidacją grupy zajęciowej.

ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
a. choroby instruktora,
b. siły wyższej tzn. decyzji administracyjnej, żałoby narodowej, kataklizmu… etc.
2. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani przez stronę internetową, telefonicznie,
mailowo lub osobiście przez instruktora.

KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia miejscu i terminie.
2. Uczestnicy zajęć teatralnych podzieleni są przez prowadzącego zajęcia na grupy
odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania.
3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest przychodzić na zajęcia w stroju odpowiednim do ćwiczeń
(miękkie obuwie, ubranie niekrępujące ruchów).
4. Korzystanie z aparatów, telefonów, kamer i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów
na zajęciach jest zabronione.
5. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie placówki SWIT nie odpowiada.
6. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż przeszkadza to innym uczestnikom zajęć
7. Obowiązuje szacunek do instruktora prowadzącego zajęcia i wszystkich uczestników.
8. Na zajęciach należy zachowywać kulturę osobistą i porządek.
9. Za

zniszczenie

strojów/rekwizytów/scenografii

będącej

własnością

Stowarzyszenia

Wspierania Inicjatyw Teatralnych odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy zajęć (w
przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie).
10. Uczestnicy (bądź w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają
zgodę na wykorzystywanie swego wizerunku lub wizerunku dziecka w celach promocyjnych
Stowarzyszenia.
11. Tematyka spektakli jest zawsze konsultowana w grupie, nie jest przedmiotem nacisku
prowadzącego.
12. W przypadku choroby uczestnika zajęć przed planowanym występem lub wyjazdem,
zobowiązany on jest zawiadomić instruktora osobiście lub przez rodzica (opiekuna).
13. W przypadku problemów zdrowotnych uczestnika mających wpływ na jego uczestnictwo w
zajęciach, rodzic (opiekun) ma obowiązek poinformować o tym instruktora.
14. W przypadku wyjazdu na przegląd teatralny odbywający się poza terenem miasta, koszty
transportu i akredytacji pokrywa Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych.
15. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym:
ilk@poczta.onet.pl lub telefoniczny: 600 503 739.

