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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pt. „Moja przygoda z teatrem” 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Moja przygoda z teatrem”. 
2. Projekt pt. „Moja przygoda z teatrem” realizowany jest dzięki zwycięstwu w konkursie dotacyjnym 

pt. „Fundacja PZU z Kulturą” – edycja 2017, organizowanym przez Fundację PZU.  
3. Projekt pt. „Moja przygoda z teatrem” jest sfinansowany ze środków Fundacji PZU. 

 
§2 

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Regulamin – Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. „Moja przygoda z teatrem”. 
2. Projekt – projekt pt. „Moja przygoda z teatrem”. 
3. Realizator projektu – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” z siedzibą w Brzyskach, 

adres: 38-212 Brzyska 11A, realizujące projekt pt. „Moja przygoda z teatrem” w oparciu o zwartą 
umowę dotacji z Fundacją PZU. 

4. Koordynator projektu – osoba, która organizuje i kieruje działaniami projektu wyznaczona przez 
realizatora projektu. 

5. Uczestnik – dziecko zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zgodnie z zasadami określonymi  
w niniejszym Regulaminie. 

 
§ 3 

Cel Projektu 

Celem projektu jest  edukacja kulturalna i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży poprzez stworzenie 
możliwości obcowania ze sztuką teatralną, wzbogacenie słownictwa związanego z teatrem, 
przełamywanie zahamowań, wyrabianie umiejętności wystąpień publicznych i radzenia sobie  
z sytuacją stresową, uwrażliwianie uczniów na kulturę języka.  

 
§ 4 

Zakres realizacji Projektu 

1. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej, z klas od 0 do VII. 

2. Projekt realizowany jest przy współpracy dyrekcji i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej, która uczestniczy w realizacji warsztatów 
teatralnych, wyjazdów do teatrów jak również w działaniach informacyjno – promocyjnych projektu. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2017 r. do 28.02.2018 r. 
4. W ramach projektu prowadzone będą następujące działania: 

a) warsztaty teatralne dla uczestników – dwie grupy po 30 osób (jedna grupa - dzieci z klas 0-III, 
druga grupa dzieci z klas IV-VII, 

b) wyjazdy do teatrów w Rzeszowie i Krakowie dla dzieci z klas 0-VII, 
c) wykonanie przez uczestników prac inspirowanych teatrem oraz ich wystawa, 
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d) wykonanie przez uczestników prezentacji multimedialnej oraz jej udostępnienie poprzez stronę 
internetową LGD „LIWOCZ” i Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Błażkowej. 

5. Udział w projekcie dla uczestników jest bezpłatny, w tym wyjazdy do teatrów i warsztaty 
teatralne. 

6. Uczestnicy wyjazdów do teatrów mają zapewniony: przejazd autokarem/busem, bilety wstępu na 
spektakle (w tym lekcje teatralną dla klasy IV) oraz ciepły posiłek. 

 
§ 5 

Organizacja wyjazdów do Teatrów 

1. W wyjeździe do teatru może uczestniczyć każdego dziecko uczęszczającego do Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej z klas od 0 do VII, według 
następującego założenia: 
a) dzieci z klas 0-III – wyjazd na spektakl teatralny do Rzeszowa i Krakowa (62 dzieci), 
b) dzieci z klas IV – wyjazd na spektakl teatralny do Rzeszowa (30 dzieci), 
c) dzieci z klas V-VII – wyjazd na spektakl teatralny do Krakowa (47 dzieci). 

2. W wyjeździe do teatru może uczestniczyć dziecko, którego rodzic/prawny opiekun wyraził 
pisemną zgodę. Zgodę na wyjazd dziecka wraz z oświadczeniem w zakresie przetwarzania danych 
osobowych rodzic/prany opiekuna przedkłada realizatorowi projektu na formularzu 
udostępnionym przez LGD „LIWOCZ” (do pobrania w siedzibie realizatora). 

3. Złożenie formularza, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
uczestnictwo dziecka w projekcie. 

4. W przypadku braku zgody rodzica/prawnego opiekuna na wyjazd dziecka do teatru powstaje tzw. 
wolne miejsce. Miejsce to może zostać zajęte przez dziecko z innej klasy, według zasady: 
a) wyjazd dla grupy z klas 0-III – miejsce dla dzieci z klasy IV, 
b) wyjazd dla grupy z klasy IV – miejsce dla dzieci z klasy V, 
c) wyjazd dla grupy z klas V-VII – miejsce dla dzieci z klasy IV. 

5. O zakwalifikowaniu do wyjazdy w tzw. puste miejsce decyduje kolejność zgłoszenia, rozumiana 
jako data i godzina złożenia do koordynatora projektu zgody na wyjazd dziecka przez 
rodzica/prawego opiekuna wraz z oświadczeniem w zakresie przetwarzania danych osobowych na 
właściwym formularzu, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

 
§ 6 

Organizacja warsztatów teatralnych 

1. Warsztaty organizowane w ramach projektu są zajęciami bezpłatnymi, pozalekcyjnymi. 
2. Warsztaty odbywają się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Błażkowej. 
3. Warsztaty realizowane są w dwóch grupach: jedna grupa - dzieci z klas 0-III (30 osób), druga grupa 

- dzieci z klas IV-VII (30 osób). 
4. Warsztaty odbywają się średnio 2 razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej dziennie dla każdej 

z grup, w okresie od października 2017 r. do lutego 2018 r., łącznie 70 godzi, po 35 godzin na 
grupę. 

5. Udziału w warsztatach teatralnych mogą brać dzieci, których rodzic/opiekun prawny złoży 
podpisaną „Deklarację udziału w warsztatach teatralnych” w tym oświadczenie w zakresie 
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wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu udostępnionym przez 
realizatora (do pobrania w siedzibie realizatora). 

6. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach teatralnych decyduje kolejność zgłoszeń, rozumiana 
jako data i godzina złożenia podpisanej „Deklarację udziału w warsztatach teatralnych” do 
koordynatora projektu. 

7. Kwalifikacja uczestników do warsztatów odbywa się odrębnie dla każdej z grup: dzieci z klas 0-III i 
IV-VII. 

8. W przypadku większej liczby chętnych dzieci niż miejsc w grupach zostaną utworzone listy 
rezerwowe wg kolejności zgłoszeń (data, godzina). 

9. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika/ów z listy osób zakwalifikowanych do 
warsztatów, uczestnikiem może zostać osoba/y z listy rezerwowej wg ustalonej w ust. 8 
kolejności.  

§ 7 
Uprawnienia i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik projektu uprawiony jest do nieodpłatnego udziału w projekcie.  
2. Do obowiązków uczestnika należy:  

a) systematyczny udział w warsztatach teatralnych, 
b) punktualny i aktywny udział w warsztatach teatralnych, 
c) odpowiednie zachowanie podczas wyjazdów do teatru, 
d) zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (z regulaminem zapoznaje się również 

rodzic/opiekun prawny), 
e) informowania na bieżąco o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie, jak 

również o ewentualnych zmianach danych osobowych i teleadresowych (informuje również 
rodzic/opiekun prawny). 

3. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach teatralnych wymagane jest 
usprawiedliwienie ustne lub pisemne przez rodzica/opiekuna prawnego złożone prowadzącemu 
warsztaty.  

4. Nieobecność w tym nieusprawiedliwiona na sześciu kolejnych warsztatach teatralnych lub 
nieobecność powyżej 20% godzin warsztatów stanowi podstawę do skreślenia uczestnika z listy 
uczestników warsztatów teatralnych – decyzje w tej sprawie podejmuje koordynator po 
konsultacji z prowadzącym warsztaty. 

5. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w warsztatach, rodzi/opiekun prawny zobowiązany jest 
do złożenia realizatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 
2. Regulamin dostępny jest na stronie www.lgdliwocz.pl oraz w biurze LGD „LIWOCZ”. 
3. Realizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. 
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie bieżących spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym regulaminem pozostaje w gestii koordynatora projektu. 
5. Niniejszy regulamin został opracowany w celu zapewnienia jawności i przejrzystości 

podejmowanych działań w projekcie oraz równego traktowania uczestników. 
 

 

http://www.lgdliwocz.pl/

