REGULAMIN WYDARZENIA „W podróż dookoła tańca” darmowe warsztaty taneczne dla szkół,
przedszkoli i domów kultury

1. Warsztaty są w całości BEZPŁATNE, mają na celu promowanie tańca i ruchu wśród dzieci i
młodzieży.
2. Oferta dotyczy wybranych lokalizacji w powiatach: Wrzesińskim, Słupeckim, Konińskim,
Tureckim, Kolskim i Kutnowskim.
3. Warunkiem przeprowadzenia warsztatu jest zgłoszenie minimalnej ilości 50 uczestników.
4. O wyborze lokalizacji decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie grupy uczestników wraz ze wszystkimi
potrzebnymi danymi i regulaminem w wyznaczonym przez organizatora terminie (lista
uczestników, regulamin, zgody RODO).
6. Warsztaty odbywają się w zgłoszonej wcześniej placówce szkolnej, sali gimnastycznej, hali
widowiskowo – sportowej, domu kultury lub świetlicy. Placówka zapewnia warunki konieczne do
przeprowadzenia warsztatów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów. Termin będzie ustalony z
docelową placówką.
8. Placówka zgłaszająca grupy na warsztaty ma obowiązek wyznaczyć odpowiednią liczbę
opiekunów/nauczycieli do opieki nad dziećmi w trakcie trwania warsztatu.
9. Warsztaty zostały zaplanowane na około 60 min – czas zostanie dostosowany do możliwości
placówki.
10. Opiekunowie biorą udział w wydarzeniu mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie swoich
podopiecznych.
11. Opiekunowie mają obowiązek obecności na sali podczas całych warsztatów
12. Uczestnicy mają obowiązek informowania swoich opiekunów o ewentualnej niedyspozycji lub
problemach zdrowotnych
13. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności ani nie zwracają kosztów dojazdu uczestników do
miejsca odbywania się warsztatów (jeśli odbywają się w innym miejscu niż placówka
szkolna/przedszkolna).
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w miejscu
prowadzenia warsztatów.
15. Prosimy o nie zabieranie przez uczestników rzeczy wartościowych.
16. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci podczas warsztatów tanecznych.
17. Zasady zachowania podczas warsztatów zostaną omówione na początku spotkania.
18. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest podstawą do uczestnictwa w warsztatach- Prowadzący
ma prawo poprosić opiekunów o zwrócenie większej uwagi na dzieci których zachowanie jest
niestosowne lub niebezpieczne wobec innych uczestników.
19. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie przez uczestnika ubezpieczenia NNW (np.
grupowe ubezpieczenie szkolne).
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Dawid Wojciechowski – Koordynator projektu tel. 501 192 170
Malwina Wojciechowska – Główny instruktor tel. 661 073 637
Podpis i Pieczęć Dyrektora Placówki

