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REGULAMIN
§1
Niniejszy Regulamin dotyczy funkcjonowania Warsztatów w ramach akcji
„Mama i Tata w Teatrze” na terenie Teatru Ludowego, os. Teatralne 34,
31-948 Kraków.
Na warsztaty przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe.
Rodzice mają obowiązek poinformowania prowadzących o chorobach,
zachowaniach i posiadanym przez dziecko sprzęcie rehabilitacyjnomedycznym.
Teatr nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z niepoinformowania
prowadzących przez rodziców o chorobie dziecka.
Na Warsztaty przyjmowane są wyłącznie dzieci, których rodzic lub rodzice
posiadają ważny bilet wstępu na spektakl.
Na Warsztatu przyjmowane są wyłącznie dzieci, które zostały zgłoszone do
udziału telefonicznie lub mailowo.
Na Warsztatach mogą przebywać wyłącznie dzieci, których rodzic lub
rodzice podpisali niniejszy regulamin.
§2

1. Prowadzący posiadają uprawnienia do opieki nad dziećmi pod
nieobecność rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Dzieci zostają pod opieką prowadzących przez czas trwania spektaklu i
zostają odprowadzone po zakończeniu spektaklu na foyer.
3. Rodzice są zobowiązani do odebrania dzieci do 10 minut po zakończeniu
spektaklu.
4. W przypadku niezgłoszenia się rodzica lub opiekuna prawnego po odbiór
dziecka w terminie, prowadzący skontaktuje się telefonicznie z rodzicem
lub opiekunem prawnym w celu powiadomienia o konieczności odebrania
dziecka.
5. Organizator przewiduje, że jednocześnie podczas Warsztatów będzie
mogło przebywać maksymalnie 18 dzieci.
6. Prowadzący Warsztat nie mają obowiązku karmienia dzieci oraz ich
przebierania.
7. Osoby obsługujące Warsztaty będą asystować dzieciom w drodze do/ z
toalety.
8. Organizator dopuszcza możliwość zaopatrzenia dziecka przez rodziców lub
opiekunów prawnych w jedzenie lub napoje, które dziecko będzie mogło
spożyć w wyznaczonym do tego celu miejscu.
9. Pozostawiając dziecko na Warsztatach rodzic lub opiekun prawny
zobowiązany jest pozostawić numer telefonu komórkowego w celu
powiadomienia w razie zaistnienia nagłego wypadku. Rodzic lub opiekun
prawny zobowiązany jest mieć przez cały czas po zostawaniu dziecka
włączony na wibracji telefon komórkowy i obowiązany jest go niezwłocznie
odebrać.
10. W razie problemów z dzieckiem wezwany przez obsługę widowni rodzic ma
obowiązek natychmiastowego przybycia.

§3
1. Dziecko uczestniczące w Warsztatach ma obowiązek:
szanowania jego wyposażenia, gier, zabawek,
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Na warsztatach zabronione jest:
bicie, popychanie innych dzieci,
spożywania jedzenia, picia podczas zabawy,
wychodzenia dzieci poza teren prowadzonych warsztatów.

3. W przypadku niegrzecznego zachowania dzieci lub spowodowania
zagrożenia własnego lub innych dzieci prowadzący ma prawo wezwania
rodzica lub opiekuna prawnego w celu zabrania dziecka.
4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub
opiekunowie prawni.
§4
1. Pozostawienie dziecka na Warszatach jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe
posiadane przez dzieci ( telefony komórkowe i inne urządzenia
elektroniczne, pieniądze, biżuterie itp.)

