
 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie edukacyjnym „ Spotkania z Muzalindą”    

 

 

I Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w projekcie edukacyjnym 

„Spotkania z Muzalindą” (dalej „Projekt”) - realizowanym przez Dział Programów 

Edukacyjnych Teatru Wielkiego Opery Narodowej (dalej „TW-ON” lub „Teatrem”).   

2. Organizatorem Projektu jest Teatr Wielki Opera Narodowa- Dział Programów Edukacyjnych w 

Warszawie, pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa. 

3. Projekt jest realizowany w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w przestrzeniach teatralnych 

(Sale Redutowe), Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa. 

4. Projekt przewidziany jest dla zorganizowanych grup dzieci do 100 osób, w wieku 5-8 lat ze  

szkół i przedszkoli warszawskich i okolic. 

5. Warunkiem przyjęcia szkoły/przedszkola do Projektu jest wypełnienie, podpisanie przez 

dyrekcję szkoły/przedszkola oraz nadesłanie na adres mailowy awrzesinska@teatrwielki.pl 

deklaracji o uczestnictwie  wraz z regulaminem Projektu. Wymienione dokumenty  są dostępne 

do pobrania na stronie TW-ON w zakładce EDUKACJA, program „Spotkania z Muzalindą”. 

6. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w Projekcie po złożeniu przez szkołę/przedszkole 

deklaracji, możliwa jest rezygnacja szkoły/przedszkola z udziału w nim, przy czym złożenie 

rezygnacji musi nastąpić w formie pisemnej nie później niż tydzień przed rozpoczęciem 

Projektu. 

7. W przypadku rezygnacji szkoły/przedszkola z uczestnictwa w Projekcie niezgodnie z 

warunkami określonymi w ust.6 Regulaminu i konieczności odwołania przez Teatr Projektu z 

powodu tej rezygnacji, opłata dokonana przez szkołę / przedszkole nie zostanie zwrócona. 

8. Szkoła/przedszkole  jest zobowiązana(e) do zapewnienia czterech opiekunów dla jednej klasy. 

Opiekunowie zobowiązują się również do współpracy z osobą prowadzącą, w razie zakłócania 

przebiegu Projektu. 

9.  W przypadku zakłócania przebiegu Projektu, Teatr zastrzega sobie prawo do przerwania zajęć 

przez Prowadzącego.  

10. 1. Warunkiem przyjęcia grupy do Projektu jest dokonanie  opłaty na numer konta który 

podamy w mailu korespondencyjnym od awrzesinska@teatrwielki.pl, najpóźniej tydzień po 

dokonaniu rezerwacji terminu, ale nie później niż na dwa tygodnie przed datą Projektu. Opłata 

wynosi 50 PLN, w przypadku grupy do 50 osób, lub 100 PLN w przypadku grupy do 100 osób. 

Grupy szkolne wyrażające chęć otrzymania faktury za opłatę, muszą zaznaczyć tak w 

formularzu zgłoszeniowym.  

11. Czas trwania Projektu wynosi około 1 godzinę zegarową. Projekt rozpoczyna się punktualnie o 

godzinie 12:00. 

12. W trakcie trwania Projektu  prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. 

13.  Teatr nie pokrywa kosztów dojazdu do Teatru. 
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II Postanowienia końcowe  

 

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Teatru, pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa (pok. 347). 

2. Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz 

administracyjnej, za działania Uczestników w czasie Projektu ani za wszelkie przedmioty 

Uczestników pozostawione w miejscu organizacji projektu bez nadzoru. W przypadku 

jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:  

Teatr Wielki - Opera Narodowa  

Dział Programów Edukacyjnych 

       Anna Sapiego- Kierownik Działu Programów Edukacyjnych 

       Anna Wrzesińska - Specjalista ds. Programów Edukacyjnych  

pl. Teatralny 1  

00-950 Warszawa , kontakt asapiego@teatrwielki.pl, awrzesinska@teatrwielki.pl 

 

. 
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