REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH „FERIE W OPERZE”
1. Organizatorem warsztatów artystycznych w ramach programu „FERIE W OPERZE” jest Opera
Bałtycka w Gdańsku z siedzibą przy al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk (zwana dalej Operą).
2. Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-15.00 w wybrane dni ferii zimowych (województwo
pomorskie), tj. poniedziałek 11 lutego 2019 r., wtorek 12 lutego 2019 r., czwartek 14 lutego
2019 r., piątek 15 lutego 2019 r, na sali baletowej Opery i we foyer Opery.
3. Warsztaty prowadzone są w tematycznych blokach z podziałem na dni, w tym zajęcia
taneczne, teatralne i muzyczne. Grafik zajęć stanowi załącznik do regulaminu.
4. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych artystów oraz pedagogów Opery
Bałtyckiej.
5. Grupa warsztatowa może liczyć maksymalnie 25 osób, jednak nie mniej niż 10 osób.
6. Oplata za udział w warsztatach wynosi za jeden dzień: 60 zł., 4 dni: 240 zł. zgodnie z zapisem
w pkt.2.
7. Warsztaty są koordynowane przez dział edukacji Opery, koordynatorką warsztatów jest
Aleksandra Michalak.
8. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa
w warsztatach poprzez wysłanie maila i przekazanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego do koordynatorki warsztatów Aleksandry Michalak na adres mailowy:
aleksandra.michalak@operabaltycka.pl, tel. 502 756 960 oraz terminowe uiszczenie opłaty
do dnia 8 lutego 2019 roku.
Opłata za warsztaty nie obejmuje stroju do ćwiczeń, który każdy z uczestników jest
zobowiązany zapewnić we własnym zakresie.
9. Uczestnikom zajęć artystycznych prowadzonych przez Operę, tj. TANECZNA PACZKA oraz
OPEROWY CHÓR DZIECIĘCY przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział, o której
mowa w pkt.6. Informację o zniżce należy podać w tytule przelewu.
10. Zniżka w wysokości 10% przysługuje również w przypadku uczestnictwa w warsztatach więcej
niż jednej osoby z rodziny.
11. Opłaty za udział w warsztatach, o której mowa w pkt.6, dokonuje się przelewem na konto
Opery Bałtyckiej w Gdańsku wg poniższych danych.
Santander Bank Polska S.A.
Numer konta: 90 1090 1098 0000 0000 0901 5463
Tytuł przelewu: „FERIE W OPERZE _IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI”
12. Po rozpoczęciu warsztatów wpłaty dokonane na konto Opery nie podlegają zwrotowi.
Nieobecność uczestnika na warsztatach nie stanowi podstaw do zwrotu wpłaty.
13. Opera nie zapewnia uczestnikom ani prowadzącym zajęcia wyżywienia na czas trwania zajęć.
Rodzice/Opiekunowie prawni uczestnika zobowiązują się do zapewnia uczestnikowi
prowiantu, który będzie dostosowany do czasu trwania i rodzaju zajęć.

14. Rodzice/Opiekunowie prawni uczestnika zajęć są zobowiązani do informowania koordynatora
warsztatów o każdorazowej nieobecności dziecka na zajęciach.
15. O rezygnacji z udziału w zajęciach uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować
koordynatorki warsztatów.
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. Opera zastrzega sobie prawo zmiany prowadzącego w czasie trwania warsztatów po
uprzednim poinformowaniu uczestników. W przypadku choroby osoby prowadzącej Opera
zapewnia zastępstwo.
18. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów BHP i PPOŻ
obowiązujących na terenie Opery. Informacje o ww przepisach dostępne są na tablicy
ogłoszeń przy sali baletowej Opery (wejście od ul. Towarowej).
19. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania
uczestnika na zajęcia i odbierania z zajęć. W przypadku przyprowadzania uczestnika lub jego
samodzielnego przyjścia przed rozpoczęciem zajęć, do czasu ich rozpoczęcia
odpowiedzialność za przebywanie uczestnika zajęć na terenie Opery bez opieki ponosi
Rodzic/Opiekun prawny uczestnika.
20. Za szkody wyrządzone przez uczestnika warsztatów na terenie Opery odpowiada uczestnik.
21. Ubezpieczenia NNW na czas trwania zajęć w Operze jest po stronie opiekuna prawnego/
rodzica uczestnika. Opera nie ubezpiecza uczestników od NNW.
22. Opera nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
23. Opera zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zmiany każdorazowo ogłoszone będą
poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przy sali baletowej Opery (wejście od ul.
Towarowej) lub na stronie internetowej Opery.
24. Dzieci pracowników etatowych Opery są uprawnieni do zniżki w wysokości 10% opłaty za
udział w warsztatach, o której mowa w pkt. 6. Informację o zniżce należy podać w tytule
przelewu „zniżka pracownicza”.

FERIE W OPERZE 2019: GRAFIK ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK, 11 LUTEGO
09.00-12.45
12.45-13.30
13.30-15.00

ROZGRZEWKA, ZABAWY
WARSZTATY
PRZERWA NA POSIŁEK (zapewnia rodzic)
WARSZTATY
PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

WTOREK, 12 LUTEGO
09.00-12.45
12.45-13.30
13.30-15.00

ROZGRZEWKA, ZABAWY
WARSZTATY
PRZERWA NA POSIŁEK (zapewnia rodzic)
WARSZTATY
PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

CZWARTEK, 14 LUTEGO
09.00-12.45
12.45-13.30
13.30-15.00

ROZGRZEWKA, ZABAWY
WARSZTATY
PRZERWA NA POSIŁEK (zapewnia rodzic)
WARSZTATY
PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

PIĄTEK, 15 LUTEGO
09.00-12.45
12.45-13.30

ROZGRZEWKA, ZABAWY
WARSZTATY
PRZERWA NA POSIŁEK (zapewnia rodzic)

13.30-15.00

WARSZTATY

15.00-15.30

PREZENTACJA PRAC WARSZTATOWYCH

