
 
 
 
 

REGULAMIN PROJEKTU „ŚWIAT MUSICALU BIS” 
 
I. ORGANIZATOR 
• Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa 
• Koordynator projektu: Katarzyna Anuszewska wspolpraca@zacisze.waw.pl tel. 22 679 84 69, wew. 104 
 

II. PARTNER 
• Teatr Rampa, ul. Kołowa 20, 03-536 Warszawa 
 

III. DOFINANSOWANIE 
• Projekt jest realizowany ze środków programu Funduszu Animacji Kultury WPEK, w ramach zadania III - 
projekty rewitalizacyjne. 
 

IV. CELE PROJEKTU 
• Wspomaganie rozwoju kulturalnego dzieci w  wieku szkolnym poprzez stwarzanie warunków sprzyjających 
edukacji pozaformalnej. 
• Zapewnienie młodemu lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i 
samodzielności. 
• Budowanie więzi między placówkami kultury a lokalną społecznością. 
 

V. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKTU 
• Warsztaty musicalowe (wokalno-aktorskie i taneczne) będą realizowane w dwóch grupach wiekowych: 
dziecięcej (9-13 lat) oraz młodzieżowej (14-18 lat). 
• Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie to 20 osób. 
• Uczestnik decydując się na udział w projekcie deklaruje obecność w spotkaniu organizacyjnym (wraz z 
opiekunem prawnym), w warsztatach i pokazie finałowym.  
• Aby wziąć udział w projekcie należy do 1 października 2017 uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2wCiPm70fvhneWfMGSeXHWae3dyZPZ2rxUM4W-
JhKnGFWWA/viewform Uwaga! System nie generuje potwierdzenia!   
• Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona 2 października 2017 na stronie internetowej 
DK Zacisze http://www.zacisze.waw.pl/pl/3466-swiat-musicalu-bis  
• Warsztaty artystyczne będą odbywały się w Teatrze Rampa w wyznaczonych terminach. Uczestnicy 
zobowiązani są do przybycia na miejsce 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 
 

VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 
• do 1 X 2017 | Przyjmowanie zgłoszeń 
• 2 X 2017 | Ogłoszenie listy uczestników projektu na stronie Projektu 
• 10 X 2017 | Spotkanie organizacyjne w DK Zacisze dla uczestników projektu i ich rodziców. Grupa dziecięca 
– godz. 19.00, grupa młodzieżowa – godz. 19.45 
• 21 X 2017 | Pierwszy warsztat musicalowy w Teatrze Rampa, godz. 10-14 
• 28 X 2017 | Drugi warsztat musicalowy w Teatrze Rampa, godz. 10-14 
• 12 XI 2017 | Trzeci warsztat musicalowy w Teatrze Rampa, godz. 14-18 
• 19 XI 2017 | Czwarty warsztat musicalowy w Teatrze Rampa, godz. 14-18 
• 25 XI 2017 | Ostatni warsztat musicalowy zakończony pokazem finałowym w Teatrze Rampa, godz. 10-14 
 

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
• Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Projektu i wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Projektu (określonych w Ustawie o 
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2012 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji Projektu. 
• W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie wysyłane jest przez prawnego opiekuna. 
• W celach promocyjnych Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zdjęć wykonanych podczas 
warsztatów i pokazu finałowego. 
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