Regulamin „Mikołajkowych Bajkowych Warsztatów”
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w ramach Warsztatów pt. „Mikołajkowe Bajkowe
Warsztaty” organizowanych przez Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.
2. Warsztaty odbywają się w siedzibie Teatru przy ul. Karmelickiej 6 lub na Scenie na
ul. Sarego 7 w Krakowie.
3. Warsztaty organizowane są dla zorganizowanych grup młodzieży w wieku od 6 do
10 lat pod opieką pełnoletniego opiekuna oraz dla osób dorosłych.
4. Minimalna liczba osób uczestniczących w Warsztatach w danym terminie to 25
(słownie: dwadzieścia pięć) osób. Maksymalna liczba osób uczestniczących w
Warsztatach w danym terminie należy do uznania Teatru jako organizatora.
5. Termin każdych Warsztatów jest ustalany indywidualnie z opiekunem grupy.
6. Jednorazowy koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 25 złotych. Bilety wstępu
na Warsztaty można zakupić w kasie Teatru.
7. Wstęp na Warsztaty jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie ważnego biletu
wstępu.
8. Opiekun grupy zobowiązany jest punktualnie (nie później niż 15 min przed
rozpoczęciem Warsztatów) przyprowadzić uczestników, przebywać z nimi w ich
trakcie oraz odprowadzić grupę po ich zakończeniu.
9. Do obowiązków uczestników Warsztatów należy w szczególności:
a) przestrzeganie programu Warsztatów oraz czynny udział w zajęciach
b) przestrzeganie poleceń prowadzących
c) dbałość o mienie Teatru oraz materiałów wykorzystywanych w trakcie
Warsztatów
d) przestrzeganie wewnętrznych uregulowań obowiązujących w Teatrze, w
szczególności w zakresie PPOŻ.
10. W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Teatr
zastrzega sobie prawo do przerwania i zakończenia Warsztatów. W takim
przypadku uczestnikom nie przysługuje zwrot ani zmniejszenie kosztów udziału w
Warsztatach.
11. Teatr nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Teatru.
12. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z powodu nie
przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
13. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Warsztatów w
szczególności w uzasadnionych przypadkach.
14. Zakup biletów wstępu uprawniającego do uczestnictwa w Warsztatach jest
równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 listopada 2022r.

