REGULAMIN REKRUTACJI NA WARSZTATY ARTYSTYCZNE
w ramach projektu „CZŁOWIEK - MASZYNA”
realizowanego w ramach programu Lato w teatrze
realizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1. Regulamin określa sposób rekrutacji uczestników na dwutygodniowe warsztaty artystyczne organizowane w formie
obozu artystycznego, podczas projektu „CZŁOWIEK - MASZYNA”.
2. Organizatorami warsztatów i wypoczynku jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy oraz Ośrodek Teatralny Kana.
Koordynator projektu/kierownik obozu: Michał Krzywaźnia (kom. 505 933 359), młodszy koordynator: Katarzyna
Piewiszkis (kom 517294471)
3. Warsztaty odbywać się będą w terminie: od 15 lipca do 28 lipca 2019r. w Stepnicy i Szczecinie
(zgodnie z przedstawionym harmonogramem wypoczynku).

4. Warsztaty i wypoczynek skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 roku życia. Organizator w
szczególnych warunkach dopuszcza uczestnictwo osób dorosłych, ale na warunkach innych, nie zawartych w
regulaminie.
5. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
6. Uczestnicy warsztatów muszą spełnić kryterium wiekowe, ponadto wysłać w terminie do 25 czerwca 2019 r. Kartę
Zgłoszeniową, Oświadczenia oraz Regulamin obozu z podpisem opiekuna prawnego na adres teatr.wkz@gmail.com
(skan, zdjęcie) albo wysłać pocztą tradycyjną, bądź dostarczyć osobiści do Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy;
7. Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.gokstepnica.pl (w zakładce do pobrania)
oraz na stronie współorganizatora www.kana.art.pl
8. Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona, a o wyborze uczestników będzie decydowała Komisja Rekrutacyjna w
składzie:
a. koordynator projektu/ kierownik obozu
b. młodszy koordynator
c. przedstawiciel organizatora i współorganizatora wypoczynku
9. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie powiadomione zostaną telefonicznie bądź drogą elektroniczną o
wynikach rekrutacji, nie później niż do 01 lipca 2019r..
10. Po ogłoszeniu wyników uczestnik otrzyma Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku, którą niezwłocznie
powinien podpisać opiekun prawny i dostarczyć do organizatora (zostanie ona wysłana drogą elektroniczna).
11. W przypadku rezygnacji z warsztatów opiekunowie prawni uczestnika bądź sami uczestnicy są zobowiązani do
powiadomienia o tym fakcie Organizatora najpóźniej do 8 lipca 2019r.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rekrutacji.

