
Regulamin uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych, realizowanych  w ramach projektu 

„Podrzuć nam rodzica” 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki udziału w warsztatach edukacyjnych w ramach 
projektu „Podrzuć nam rodzica” w cyklu „Piątki dla dorosłych”. 

2. Celem projektu jest kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi kreatywności oraz pobudzanie 
pasji i zainteresowania teatrem. 

3. Projekt realizowany w trakcie sezonu teatralnego 2021/22 roku w ramach cyklu „Piątki dla 
dorosłych” pracownicy z zespołu edukacji przeprowadzą warsztaty edukacyjne inspirowane 
spektaklami. Czas trwania zajęć jest tożsamy z czasem trwania spektaklu. 

4. Warunkiem  udziału dziecka w projekcie „Podrzuć nam rodzica” jest posiadanie ważnego biletu na 
spektakl w cyklu „Piątki dla dorosłych” i wcześniejszy zapis na listę uczestników. 

5. Projekt przeznaczony dla dzieci w wieku od 5-10 roku życia. 
 

§ 2 
Organizator 

Organizatorem Akademii Miniatury jest Miejski Teatr Miniatura z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 16 w 
Gdańsku, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasta Gdańsk pod numerem 4/96, NIP 584 035 
71 49, REGON 190963610. 
 

§ 3 
Zasady przyjęcia do programu 

1. Zgłoszenie uczestnika do udziału w „Podrzuć nam rodzica” możliwe jest wraz z ważnym biletem na 
spektakl z cyklu „Piątki dla dorosłych” oraz zapisanie dziecka na listę w godzinach działania kasy 
teatru telefonicznie pod numerami 601 628 377 oraz 58 341 94 83 lub przesłanie na adres mailowy 
bilety@teatrminiatura.pl zgłoszenia. Należy w treści maila podać informacje o tytule i dacie 
spektaklu, imieniu i nazwisku dziecka oraz jego wieku. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

2. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu oraz Regulaminu 
organizacji warsztatów w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

3. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona. Wynosi ona 10 osób każdorazowo na warsztatach 
edukacyjnych. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta. 

 
§ 4 

Zasady udziału w zajęciach 
1. Warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Podrzuć nam rodzica” odbywają się w siedzibie 

Miejskiego Teatru Miniatura przy al. Grunwaldzkiej 16 w Gdańsku. 
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są  punktualnie przyprowadzać i osobiście odbierać dzieci z 

warsztatów edukacyjnych zgodnie z wyznaczonymi w repertuarze godzinami trwania spektaklu. tj. 
samodzielne opuszczenie Teatru przez dziecko lub odbiór przez osoby postronne jest 
niedopuszczalny.   

3. Rodzice/opiekunowie opuszczają miejsce, w którym odbywają się warsztaty edukacyjne, dopiero 
po przekazaniu dziecka bezpośrednio pod opiekę pracownika zespołu edukacji, po zakończeniu 
odbiór dziecka. Za bezpieczeństwo dziecka przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia 
warsztatów edukacyjnych odpowiada rodzic/opiekun. 

4. Rodzicom/opiekunom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać w sali w czasie 
warsztatów edukacyjnych bez zgody prowadzącego. 

5. Uczestnicy podczas warsztatów edukacyjnych powinni posiadać wygodny strój niekrępujący 
ruchów i obuwie na zmianę. 
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6. Rodzic/opiekun ma obowiązek powiadomienia instruktorów o wszelkich kontuzjach i złym stanie 
zdrowia przed rozpoczęciem zajęć. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować 
instruktorów o kontuzjach powstałych w czasie warsztatów. 

7. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych są zobligowani do dbania o powierzone im na czas zajęć 
mienie Miejskiego Teatru Miniatura oraz o czystość pomieszczeń, w których przebywają. 

8. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez ich podopiecznych 
(celowa dewastacja) w trakcie zajęć i są zobowiązani do usunięcia szkody w trybie 
natychmiastowym. 

9. W salach teatralnych Miejskiego Teatru Miniatura obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i 
napojów. 

10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali, w której odbywają 
się warsztaty edukacyjne, i szatni. 

11. Rodzice/opiekunowie, zapisując uczestników na warsztaty edukacyjne, wyrażają zgodę na 
wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych Teatru (materiały drukowane, 
media społecznościowe, pliki elektroniczne np. prezentacje multimedialne). 

12. Wszelkie opinie i skargi związane z realizacją projektu „Podrzuć nam rodzica” należy kierować 
mailowo na adres edukacja@teatrminiatura.pl. 

 
§ 5 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych jest Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt@piodo.org.pl. 
3. Teatr przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) i zgodnie z art. 
17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz na podstawie art. 9. (RODO), gdy przetwarzanie 
takie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zapisu oraz uczestnictwa w warsztatach 
edukacyjnych „Podrzuć nam rodzica”. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy 
po zakończeniu realizacji projektu (do 30 września 2022), natomiast dane dotyczące oświadczenia 
o stanie zdrowia przechowywane będą przez okres 14 dni. Dane dotyczące pomiaru temperatury 
nie będą przechowywane. Dane mogą być udostępnione dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa w przypadku ryzyka zakażenia. Pozostałe informacje na temat 
przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie: 
https://teatrminiatura.pl/pl/polityka-prywatnosci/. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega, że wszelkie materiały udostępnione w związku z realizacją programu są 

przedmiotem praw autorskich. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu w zakresie 

dotyczącym organizacji programu, przetwarzania danych osobowych oraz skarg. Zmiana 
regulaminu następuje z chwilą poinformowania uczestników o dokonanej zmianie. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2022 roku. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 
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