REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Teatralnie ku przyszłości”
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I. Postanowienia ogólne
Projekt „Teatralnie ku przyszłości”, zwany dalej Projektem, realizowany jest przez Kuźnię Inicjatyw
„Wiskitki.org” z siedzibą w Jesionce, przy ul. Długiej 46, 96-315 Wiskitki, wpisaną do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000324367, NIP 838-181-55-29 zwaną dalej Organizatorem
Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2020 – 31.12.2020 r.
Projekt realizowany jest na obszarze Gminy Wiskitki.
II. Przedmiot projektu
Celem głównym projektu jest rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej jako kompetencji kluczowej
oraz rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży z Gminy Wiskitki poprzez realizację cyklu
warsztatów teatralnych.
Projekt obejmuje realizację:
a. 50 godzin warsztatów teatralnych;
b. Organizację widowiska teatralnego na zakończenie zajęć.

III. Ogólne warunki uczestnictwa
6. Uczestnikami projektu mogą być dzieci i młodzież w wieku 10 – 20 lat zamieszkująca Gminę
Wiskitki.
7. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
8. Uczestnictwo w projekcie obejmują udział w warsztatach teatralnych zgodnie z harmonogramem zajęć
przygotowanym przez Organizatora oraz w przygotowaniu i realizacji widowiska teatralnego.
9. Uczestnictwo w projekcie odbywa się na podstawie zgłoszenia chęci udziału przez formularz na
stronie internetowej www.wiskitki.org, złożenia formularza uczestnictwa oraz pozytywnej oceny
Organizatora.
10. Organizator ma prawo usunąć uczestnika projektu w przypadku gdy:
a. niszczy on mienie używane do realizacji projektu;
b. zachowuje się wulgarnie lub agresywnie w stosunku do instruktorów lub innych uczestników
zadania;
c. jego zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu instruktorów lub innych uczestników zadania.
11. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestników projektu w zaplanowanych działaniach,
mogą oni zostać zobligowani do poniesienia kosztów do wysokości poniesionej przez Organizatora
szkody.
IV. Szczegółowe wymiary poszczególnych działań
12. Szczegółowe terminy i miejsca realizacji poszczególnych działań zostaną podane
w harmonogramie realizacji projektu.
13. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udziału w działaniach zgodnie z harmonogramem realizacji
projektu.
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14. Organizator zapewnia instruktora zajęć, materiały dydaktyczne oraz drobny poczęstunek.
V. Zasady bezpieczeństwa związane z obowiązywaniem stanu epidemii
15. Układ przestrzenny podczas zajęć teatralnych zapewnia odpowiedni dystans między uczestnikami
minimum 2 metry.
16. Organizator zapewnia regularne (nie rzadziej niż raz na godzinę) czyszczenie powierzchni
wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy działań, takich jak: toalety, windy, klamki, poręcze,
blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski, uchwyty, oraz innych, często dotykanych
powierzchni.
17. Organizator utrzymuje w pomieszczeniach dobrą wentylację poprzez regularne wietrzenie
pomieszczenia (szczególnie przed, jak i po każdym działaniu oraz kompleksowo myje przy
wykorzystaniu odpowiednich środków czyszczących przestrzeń zarówno przed rozpoczęciem
każdego działania, jak i po jego zakończeniu.
18. Uczestnicy projektu mają obowiązek stosować zalecenia i wytyczne w zakresie przeciwdziałania
skutkom epidemii SARS-CoV-2 określonych w przepisach i zaleceniach ogólnych oraz w
niniejszym regulaminie.
19. Uczestnicy projektu w szczególności zobowiązani są do:
a. utrzymywania bezpiecznej odległości od siebie nie mniejszej niż 2 m;
b. zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną lub przyłbicą ochronną;
c. poddania się mierzeniu temperatury przed wejściem na zajęcia;
d. regularnej dezynfekcji rąk;
e. w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,5 stopni Celsjusza lub stwierdzenia innych
niepokojących objawów (np. duszności, intensywny kaszel) niezwłocznie opuścić zajęcia i
postępować zgodnie z zaleceniem służb sanitarno-epidemiologicznych.
f. stosować się do instrukcji i zaleceń Organizatora.
20. Uczestnicy i/lub rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że zapoznali się z niniejszym
regulaminem, biorą udział w projekcie dobrowolnie oraz są świadomi i przyjmują do wiadomości,
że udział w projekcie wiąże się z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Zgłoszenie chęci
uczestnictwa w wyjeździe oznacza, że uczestnik / rodzic / opiekun prawny przyznaje i potwierdza,
że rozumie, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w
wyjeździe oraz dobrowolnie i swobodnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
VI. Postanowienia końcowe
21. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27.07.2020 r.
22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym decyzję ostateczną podejmuje Organizator.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.
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