
REGULAMIN Zabierz dziecko do Teatru! 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w ramach akcji „Zabierz dziecko do 

Teatru” organizowanej przez Teatr „Bagatela” im. Tadeusza-Boya 

Żeleńskiego. 

2. Z opieki podczas spektakli i uczestnictwa w zajęciach korzystają tylko 

dzieci, których rodzic/opiekun przebywa w tym czasie na spektaklu 

odbywającym się w Teatrze Bagatela. 

3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5. do 12. roku życia. 

4. Jednorazowy koszt uczestnictwa dziecka w zajęciach wynosi 15 zł. 

5. W zajęciach nie może uczestniczyć dziecko, które jest 

chore/przeziębione, a jego stan zdrowia mógłby spowodować 

pogorszenie stanu zdrowia pozostałych uczestników zajęć. 

6. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek poinformowania prowadzących 

zajęcia o chorobach, dysfunkcjach oraz posiadanym przez dziecko 

sprzęcie rehabilitacyjno-medycznym. Teatr nie ponosi 

odpowiedzialności wynikającej z faktu nieprzekazania przez 

rodziców/opiekunów powyższych informacji. 

7. Czas trwania zajęć oraz opieka nad dzieckiem sprawowana jest w 

czasie trwania spektaklu teatralnego od momentu przyjęcia dziecka do 

momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna, także podczas 

przerwy w spektaklu, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. 

8. Przyjmowanie i odbieranie dziecka odbywa się w miejscu 

wyznaczonym przez Teatr Bagatela. Do odebrania dziecka 

upoważniona jest osoba, która dokonała czynności związanych z jego 

przyjęciem na zajęcia. 



9. Pozostawiając dziecko na zajęciach rodzic/opiekun zobowiązany jest 

pozostawić numer telefonu komórkowego w celu powiadomienia w 

uzasadnionych sytuacjach. 

10. W uzasadnionych sytuacjach Teatr zastrzega sobie prawo do 

wywołania rodzica/opiekuna ze spektaklu. 

11. Rodzic/opiekun ma obowiązek odebrać dziecko nie później niż 15 

minut po zakończeniu spektaklu. 

12. Rodzic/opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną 

za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez swoje dzieci. 

13. Teatr nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Teatru. 

14. Pracownicy Teatru nie są uprawnieni do podawania dziecku 

jakichkolwiek leków ani suplementów w czasie jego uczestnictwa w 

zajęciach. 

15. Teatr nie bierze odpowiedzialności za wypadki wynikłe z powodu 

nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

16. Wykupienie biletu wstępu uprawniającego dziecko do uczestnictwa w 

zajęciach jest równoznaczne z akceptacją przez rodzica/opiekuna 

niniejszego regulaminu. 

17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 kwietnia  2014 r. 


