
Kinder majses. 
Opowieści dziecięce

regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach teatralnych „Kinder 
majses. Opowieści dziecięce”, zwanych dalej Warsztatami.

2. Organizatorem Warsztatów jest Fundacja t:, zwana dalej Organizatorem, w ramach programu 
„Mikrogranty NGO”.

3. „Mikrogranty NGO” jest programem Fundacji Wspierania organizacji Pozarządowych „UMBREL-
LA” finansowanym ze środków Gminy Wrocław.

4. Informacja o Warsztatach, wraz z Regulaminem, Formularzem zgłoszenia oraz pozostałymi doku-
mentami dostępna jest na stronie internetowej Organizatora (tedwukropek.pl).

5. Warsztaty odbywają się w następujących terminach:
Opowieść o prawdziwym skarbie 12.11., godz. 16.00-19.00 filia nr 6 Miejskiej Biblioteki

 15.11., godz. 16.00-19.00  Publicznej, ul. Lwowska 21

Opowieść o przewrotnej fortunie 18.11., godz. 16.00-19.00 Szkoła Dialogu Kultur Etz Chaim

 21.11., godz. 16.00-19.00 ul. Żelazna 57

Opowieść o czystym sercu 26.11., godz. 16.00-19.00 filia nr 6 Miejskiej Biblioteki

 28.11., godz. 16.00-19.00  Publicznej, ul. Lwowska 21

Opowieść o niezgłębionej tajemnicy 02.12., godz. 16.00-19.00 Szkoła Dialogu Kultur Etz Chaim

 05.12., godz. 16.00-19.00 ul. Żelazna 57

6. Każdy moduł warsztatowy składa się z dwóch trzygodzinnych warsztatów. Zgłoszenie uczestnic-
twa jest równoznaczne z deklaracją udziału w Warsztatach w pełnym wymiarze czasowym, tj. w 
obu zajęciach jednego modułu.

7. Warsztaty mają charakter otwarty i międzypokoleniowy oraz są adresowane do dzieci w wieku od 
8 lat i ich opiekunów. Udział opiekuna w warsztatach jest obowiązkowy.

8. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.
9. O udziale w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wypełnienie Formularza zgłoszenia wraz ze  zgoda-

mi.
11. Wypełnienie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Warsztatach. O 

zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mejlową.
12. Organizator odpowiada za dobór osób prowadzących warsztaty oraz merytoryczny program zajęć.
13. Organizator, w porozumieniu z Partnerami projektu,  zapewnia pomieszczenia i materiały, ko-

nieczne do prowadzenia zajęć.
14. W przypadku rezygnacji z Warsztatów Rodzice/ Opiekunowie prawni są zobowiązani do powiado-

mienia Organizatora najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem Warsztatów.
15. Uczestnicy, którzy z nieusprawiedliwionych powodów zrezygnują z Warsztatów w trakcie ich trwa-

nia, nie będą mogli przystąpić do kolejnych modułów programu.
16. Akceptacja warunków Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na podanie do pu-

blicznej wiadomości imienia i nazwiska Uczestnika Warsztatów.
Zapoznałem/ zapoznałam się z treścią Regulaminu Warsztatów „Kinder majses. Opowieści dziecię-
ce”. Jednocześnie  informuję, że akceptuję jego treść i zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa w 
programie Warsztatów przez cały okres ich trwania.


