
Regulamin Lata w Teatrze w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK 
w terminie 10.08.2020 do 14.08.2020.

1. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym:

a) 9 lat – 19 lat (po ukończeniu 3 klasy szkoły podstawowej do ukończenia liceum).

2. Dokonanie zapisu na warsztaty i  uczestniczenie w nich jest  równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu. 

3.  Grupy  zajęciowe  tworzone  są  na  podstawie  zapisów,  do  wyczerpania  limitu  miejsc  
w poszczególnych grupach (limit to 10 osób). 

4.  W  przypadku  wyczerpania  limitu  miejsc  istnieje  możliwość  umieszczenia  na  liście
rezerwowej. 

5. W przypadku, gdy zapisany uczestnik nie będzie mógł z różnych przyczyn wziąć udziału  
w zajęciach,  jest  on zobowiązany na 7 dni  przed rozpoczęciem warsztatów (w przypadku
dziecka jego rodzic/prawny opiekun) poinformować o tym organizatorów tel. (32) 428-13-11
lub  e-mail:  bow@teatrrozbark.pl w  celu  zwolnienia  miejsca  dla  osób  z  listy  rezerwowej
(wyjątkiem jest sytuacja zakażenia wirusem SARS- CoV-2).

6. W przypadku,  gdy zapisany uczestnik nie będzie mógł z różnych przyczyn wziąć udziału  
w zajęciach, a nie zostanie to zgłoszone na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, organizator
nie zwraca poniesionych kosztów (opłaty za warsztaty).   

7. Uczestników zajęć obowiązuje czyste obuwie zmienne. 

8. Rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany poczekać z dzieckiem do momentu rozpoczęcia
zajęć oraz odebrać dziecko po zakończeniu zajęć.

9. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Teatr
nie  ubezpiecza  uczestników  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  oraz  nie  ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani kontuzje, które zajdą bez winy prowadzącego
zajęcia lub osób z ramienia Teatru. 

10.  Za  kontuzje,  naruszenia  zdrowia  i  życia  własnego  spowodowane  przez  uczestnika  
na zajęciach odpowiada rodzic/prawny opiekun. 

11. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć na terenie Teatru odpowiada rodzic/ prawny
opiekun. 

12.  Zapisując  na  zajęcia  rodzice/prawni  opiekunowie  oświadczają,  że  dziecko  nie  ma
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. 

13. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni bądź na sali ćwiczeń. 

14.  Rodzice/prawni  opiekunowie  uczestniczących  w  zajęciach  wyrażają  zgodę  
na fotografowanie oraz filmowanie zajęć w celach promocyjnych Teatru. 

15. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego w uzasadnionych przypadkach. 
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16.  Prowadzący  zajęcia  ma prawo wykluczyć  z  zajęć  osoby,  których zachowanie  zakłóca  
ich przebieg lub zauważy oznaki zakażenia wirusem, bez zwrotu poniesionych kosztów.

17. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą
strony internetowej Teatru. 

18. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Bytomskiego Teatru
Tańca i Ruchu ROZBARK.


