Регламент театрального денного табору в рамках програми «Літо
в театрі 2022» у Бялоленцькому Осередку Культури
I. Загальна інформація
1. Регламент щодо відпочинку у театральному денному таборі «Літо в театрі» у рамках
програми Театрального інституту ім. Збігнєва Рашевского, фінансованої Міністерством
культури і національної спадщини, який організовує Бялоленцький Осередок Культури
(03-188, Варшава, вул. Вінцента ван Гога, 1). NIP: 524 – 19 – 88 – 895. Далі:
«Організатор».
2. Місце проведення театрального денного табору:
Бялоленцький Осередок Культури (Варшава, вул. Глембоцка, 66). Далі: «БОК».
3. Цілі і завдання театрального денного табору:
• дати можливість молоді провести приємно, активно і творчо свій вільний час;
• організувати творче навчання, поєднане з грою і розвагами;
• забезпечити молоді опіку у вільному від навчання у школі часі, створити якнайкращі
умови для відпочинку;
• розвинути свідомість, пов’язану з творчістю, театром та інтеграцією у міжнародних
групах.
4. Учасниками театрального денного табору є молоді люди віком від 10 до 18 років
(2004-2012 р. н.).
5. Театральний денний табір функціонуватиме від 1 до 13 серпня 2022 р. (10 робочих
днів, 10.00 – 16.00 год.).
6. Останній день театрального денного табору – 13 серпня – це день фінального показу
театрального спектаклю, поставленого молоддю під час тривання табору.
7. Неповнолітні учасники, яким ще не виповнилось 18 років, можуть самостійно
приїжджати у денний табір і самостійно повертатись додому при умові письмової згоди
батьків або юридичних опікунів.
8. Максимальна кількість учасників театрального денного табору – 30 осіб, мінімальна 22 особи.
II. Правила запису
1. Запис до театрального денного табору починається 13 червня 2022 року у касах БОК,
які знаходяться на вул. Вінцента ван Гога, 1 та Глембоцкій, 66 у Варшаві (тел.: 22 300 48
00, внутр.: 1 або 2).
2. Неповнолітніх дітей до театрального денного табору записують батьки або юридичні
опікуни, які повинні:

• заповнити кваліфікаційну карту, доступну у касі Осередку Культури та на його
інтернет-сторінці: www.bok.waw.pl;
• ознайомитись з даним Регламентом і підписати його;
• дати письмову згоду на самостійний приїзд дітей у табір та їх самостійне повернення
додому (це відноситься до учасників, яким ще не виповнилось 18 років).
3. Повнолітній учасник театрального денного табору зобов’язаний особисто заповнити
кваліфікаційну карту та ознайомитись з Регламентом.
4. Існує можливість записатись до театрального денного табору, надсилаючи е-мейл. З
цією метою належить зробити скан-копії підписаних документів, про які йде мова у
розділі II, п. 2 і 3, та надіслати їх на адресу: kasa@bok.waw.pl.
5. Організатор планує зробити резервний список учасників на випадок, якщо не
вистачить місць.
6. Організатор попереджує, що не сповнює вимог організування відпочинку для молоді
зі спеціальними виховними потребами, а також не диспонує кваліфікованими у цій
сфері кадрами, у зв’язку з чим, з уваги на добро і безпеку дитини з такими потребами,
Організатор не має права прийняти її у театральний денний табір.
7. Учасники, прийняті у театральний денний табір, мусять знати і розуміти, що 2тижневий проект «Літо в театрі» пов’язаний з працею цілої команди, а його фіналом
буде спільний театральний спектакль як результат праці усіх учасників.
8. Відмова від подальшої участі у проекті під час тривання театрального денного табору
може бути пов’язана лише з захворюванням учасника або іншими непередбаченими
ситуаціями.
III. Організаційні питання
1. Учасник театрального денного табору зобов’язаний :
• виконувати розпорядження вихователів та інструкторів;
• брати участь у всіх пропонованих заняттях і майстер-класах табору;
• поважати своїх колег, працівників Бялоленцького Осередку Культури та інших людей;
• не вживати нецензурні слова та насилля;
• самостійно не віддалятись від групи і без дозволу не покидати територію табору.
2. Недотримання Регламенту матиме наступні наслідки:
• зауваження вихователя або інструктора;
• заборону участі у деяких пропонованих заняттях театрального денного табору;
• повідомлення батьків (юридичних опікунів) про нестосовну поведінку (відноситься до
неповнолітнього учасника);
• викреслення зі списку учасників театрального денного табору.
3. Театральний денний табір функціонує згідно з затвердженою Організатором
програмою.

4. Організатор має право змінити програму у ситуації, якщо вона не може бути
виконана через погодні умови або інші причини, незалежні від Організатора.
5. Заняття відбуваються згідно з програмою під постійним наглядом вихователів,
інструкторів та керівника театрального денного табору.
6. У процесі виконання програми Організатор забезпечує учасників страхуванням
(NNW) та медичною опікою (згідно з законом); а також забезпечує обід і доступ до
питної води.
7. Батьки та юридичні опікуни відповідають за безпеку неповнолітніх дітей у дорозі до
місця проведення театрального денного табору, а також їхнє повернення додому.
8. Організатор радить не приносити у денний табір цінні речі (телефони, комп’ютери,
планшети і т.п.), оскільки не бере відповідальності за цього типу предмети.
9. Організатор забезпечує всі матеріали і прилади, потрібні для занять.
10. Організатор не відповідає за загублені учасником речі під час театрального денного
табору, а також їх знищення.
11. У випадку пошкодження неповнолітнім учасником табірного майна Організатор має
право вимагати від його батьків (юридичних опікунів) покриття коштів ремонту.
12. Організатор зобов’язується до негайного повідомлення батьків (юридичних
опікунів) про нещасний випадок або виховні проблеми дитини (відноситься до
неповнолітнього учасника).
13. Учасники театрального денного табору не повинні мати при собі жодних ліків, за
винятком тих, про які батьки або юридичні опікуни попередили Організатора.
14. Організатор залишає за собою право анулювати табір, якщо не назбирається
відповідна кількість осіб ( мінімум 22 особи).
15. Рішення у справах, які не згадуються в Регламенті, прийматиме директор
Бялоленцького Осередку Культури.
IV. Процедура, пов’язана з епідемічною загрозою (COVID-19)
1. Участь у театральному денному таборі можуть взяти лише здорові особи, у яких нема
проявів захворювання, таких як висока температура, сильний кашель, задишка.
2. Неповнолітні учасники мусять бути попереджені батьками (юридичними опікунами)
про обов’язок виконування розпоряджень вихователів та інструкторів, а також
дотримування посилених правил гігієни.
3. Батьки (юридичні опікуни) зобов’язані подати Організатору свій номер телефону,
який прискорить контакту.

4. Батьки (юридичні опікуни) зобов’язані негайно забрати дитину з табору у випадку,
якщо в неї виступають тривожні прояви захворювання, такі як висока температура,
сильний кашель, задишка.
5. Якщо дитина має хронічну хворобу, яка може викликати у неї важчу форму
захворювання, батьки (юридичні опікуни) повинні поінформувати про це Організатора у
кваліфікаційній карті на етапі запису дитини до табору. У випадку хронічних
захворювань у дитини обов’язковим є пред’явлення лікарської довідки про брак
протипоказань для участі дитини у денному таборі.
6. Організатор забезпечує постійний доступ до мила, дезінфекційних засобів і теплої
води на території об’єкту. У санітарних приміщеннях на плакатах є інформація про
спосіб правильного миття і дезінфекції рук. Організатор забезпечує всі засоби,
необхідні для підтримування чистоти і постійно стежить за прибиранням у денному
таборі.
7. Працівники театрального денного табору зобов’язані негайно повідомити керівника
відпочинку, а також батьків (юридичних опікунів) дитини про тривожні симптоми
захворювання, зауважені в учасника табору.

