
 

Regulamin uczestnictwa w projekcie edukacyjnym p.n.  „Spotkania z Muzalindą”. 

 

I.  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w projekcie edukacyjnym p.n. 
„Spotkania z Muzalindą” (dalej „Projekt”) - realizowanym przez Dział Programów Edukacyjnych Teatru 
Wielkiego Opery Narodowej (dalej „TW-ON” lub „Teatr”).   

2. Organizatorem Projektu jest Teatr Wielki-Opera Narodowa - Dział Programów Edukacyjnych w 
Warszawie, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa. 

3. Miejscem realizacji Projektu jest siedziba Teatru - SALE REDUTOWE im. Fryderyka Chopina, Plac 
Teatralny 1, 00-950 Warszawa. 

4. Projekt przeznaczony jest dla zorganizowanych szkolnych grup młodzieży w wieku 7-11 lat. 
Liczebność grupy nie może przekraczać liczby osób dopuszczonej przez aktualne wytyczne związane 
z pandemią SARS-CoV-2 i będzie ustalana indywidualnie dla każdego terminu zajęć, jednak będzie 
wynosiła nie więcej niż 100 osób. 

5. Projekt polega na uczestnictwie grup młodzieży w interaktywnym przedstawieniu, opowiadającym o 
różnych zagadnieniach dotyczących instrumentów i muzyki. 

6. Spotkania w ramach Projektu odbędą się w dniach: 26.10.2022, 17.11.2022, 14.12.2022, 28.03.2023, 
18.05.2023, 01.06.2023. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub odwołania 
poszczególnych Spotkań. 

II.  Warunki uczestnictwa w Projekcie, warunki rezygnacji z Projektu  

1. Uczestnictwo w Projekcie wymaga uprzedniej rezerwacji terminu przez szkołę. 

2. Warunkiem rezerwacji terminu jest zgłoszenie się przez szkołę do Projektu poprzez: 

a) wypełnienie i nadesłanie na adres mailowy awrzesinska@teatrwielki.pl formularza 
zgłoszeniowego, nie później niż 3 tygodnie przed terminem Lekcji, którego dotyczy zgłoszenie; 

b) podpisanie i nadesłanie w formie skanu niniejszego regulaminu oraz regulaminu dotyczącego 
szczególnych warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Teatrze 
Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie związanych z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2, nie 
później niż 3 tygodnie przed terminem spotkania, którego dotyczy zgłoszenie.     

3. Warunkiem przyjęcia szkoły do Projektu jest dokonanie  opłaty na numer konta, który zostanie podany 
w mailu korespondencyjnym z awrzesinska@teatrwielki.pl, w terminie 7 dni od otrzymania maila z 
potwierdzeniem rezerwacji terminu. Opłata wynosi 100 PLN w przypadku grupy liczącej do 50 osób, 
lub 200 PLN w przypadku grupy liczącej od 51 do 100 osób. Szkoły wyrażające chęć otrzymania 
faktury za opłatę, muszą zaznaczyć taką informację w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie przez szkołę, nie później niż 15 minut przed 
rozpoczęciem Lekcji, oświadczenia o stanie zdrowia każdego ucznia uczestniczącego w Lekcji, 
podpisanego przez rodzica / opiekuna prawnego. Oświadczenia zostaną odebrane przez pracownika 
TW-ON w holu budynku TW-ON. Niedostarczenie oświadczenia uniemożliwia uczestniczenie w Lekcji 
osobie, której niedostarczone oświadczenie dotyczy; w takim wypadku opłata nie jest zwracana. 

5. Formularze dokumentów, o których mowa w pkt II.2 i II.4 są dostępne do pobrania na stronie TW-ON 
www.teatrwielki.pl w zakładce Edukacja. 
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6. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w Projekcie po złożeniu przez szkołę zgłoszenia, możliwa 
jest rezygnacja szkoły z udziału w nim, przy czym złożenie rezygnacji musi nastąpić w formie mailowej 
nie później niż 2 tygodnie przed terminem Lekcji. W przypadku niedotrzymania terminu rezygnacji, 
opłata nie jest zwracana.  

7. Teatr nie pokrywa kosztów dojazdu. 

III. Organizacja i przebieg Lekcji 

1. Szkoła jest zobowiązana do zapewnienia: jednego opiekuna dla grupy liczącej do 20 osób, trzech 
opiekunów dla grupy liczącej od 21 do 50 osób, 5 opiekunów dla grupy liczącej od 51 do 100 osób. 

2. Projekt rozpoczyna się punktualnie o godzinie 12.00. 

3. Czas trwania Projektu wynosi ok. 1 godzinę. 

4. Na Projekt należy się udać wejściem głównym TW-ON. 

5. Na Projekt należy przybyć najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem.  

6. Na uczestników przy wejściu głównym do TW-ON będzie czekała osoba z wolontariatu, która  
poprowadzi uczestników do  Sal Redutowych. 

7. W trakcie trwania Projektu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 

IV. Pozostałe postanowienia  

1. Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Lekcji, w tym 
opiekunów, ani za jakiekolwiek mienie uczestników Projektu/opiekunów pozostawione w miejscu 
organizacji Projektu. 

2. Szkoła ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania uczestników Lekcji/opiekunów, w tym 
zobowiązuje się pokryć wyrządzone przez uczestników/opiekunów szkody. 

3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:  

Teatr Wielki - Opera Narodowa  

Dział Programów Edukacyjnych 

pl. Teatralny 1  

00-950 Warszawa  

Anna Wrzesińska -  Główny Specjalista ds. Programów Edukacyjnych  

kontakt awrzesinska@teatrwielki.pl 
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