REGULAMIN WARSZTATÓW
Fundacja Mikro Teatr zaprasza serdecznie na warsztaty muzyczno-teatralne
pn. „Legendy dolnośląskie”. Chcemy poszerzyć wakacyjną ofertę edukacyjnokulturalnej i wyjść propozycją warsztatów teatralnych z zakresu teatru lalek. Bazą dla
prowadzonych działań będą legendy i podania dolnośląskie, zilustrowane przez
uczestników w formie pokazu teatralnego. Do opowiedzenia poszczególnych historii
posłużą najmłodszym przedmioty codziennego użytku, animowane pod okiem
profesjonalnych lalkarzy. Równolegle działać będą dwie grupy warsztatowe – aktorska,
zajmująca się zgłębianiem teatru lalek, oraz muzyczna, która będzie eksperymentować
z dźwiękami, jakie wydają różne przedmioty oraz skomponuje muzykę do końcowego
pokazu. Każde dziecko weźmie udział w pracach obu grup. Każde spotkanie rozpocznie
się od intensywnej rozgrzewki typowej dla treningu aktorskiego. Pierwsze spotkania
instruktorzy poświęcą na zaznajomienie uczestników z materią, w jakiej będą
się poruszać.
Wszystkie podjęte działania będą wypływały wyłącznie z zaangażowania
i kreatywności uczestników i to dzieci będą podejmowały wiążące dla projektu decyzje,
a co za tym idzie – będą miały bezpośredni wpływ na rezultaty, efekt końcowy.
Dla kogo?
dla dzieci w wieku 7-10 lat
Termin:
27-31.07.2020 r.
Miejsce:
Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy (ul. Mickiewicza 3)
Czas trwania warsztatów:
Warsztaty każdego dnia trwają 4 godziny
27-30.07. w godz. 10:00-14:00
31.07. w godz. 14:00-18:00 (dzień pokazu końcowego)
Już dziś zapraszamy wszystkich rodziców i znajomych na pokaz warsztatowy,
który odbędzie się 31.07.2020 r. o godzinie 17:00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a organizatorzy zapewnią wszystkie potrzebne
materiały.
Organizatorzy:
Fundacja Mikro Teatr powstała w 2020 r. w Legnicy, jej działalność stanowi
kontynuację pracy nieformalnego kolektywu. Tworzą ją absolwenci aktorstwa
białostockiej Filii Akademii Teatralnej w Warszawie. Artyści mają szerokie
doświadczenie w zakresie edukacji teatralnej (liczne warsztaty dla dzieci i dorosłych).
Zajęcia poprowadzą:
Rafał Derkacz (prezes Zarządu Fundacji) – absolwent Wydziału Sztuki Lalkarskiej
Akademii Teatralnej w Warszawie, aktor Teatru Lalka w Warszawie, edukator teatralny,
instruktor harcerski.
Anna Domalewska (wiceprezes Zarządu Fundacji) – absolwentka Wydziału Sztuki
Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie, aktorka Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”
w Kielcach, edukatorka teatralna.
Katarzyna Domalewska – aktorka musicalowa, dubbingowa, wokalistka; absolwentka
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Łomży i Studium wokalno- aktorskiego
im. Baduszkowej w Gdyni oraz Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim.
Co należy ze sobą zabrać?
• Drugie śniadanie (organizatorzy go nie zapewniają)
• Wygodne ubranie (najlepiej dres) i buty zmienne
• Butelkę wody
• Nakrycie głowy (planowane jest wyjście do parku)
Zgłoszenia (do 22.07.2020 r.)
Aby zgłosić dziecko do udziału w warsztatach, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową
dostępną pod linkiem: https://bit.ly/zgloszenia-warsztaty-teatralne
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do nieprzyjęcia dziecka ze względu na zbyt dużą ilość osób (powyżej 25 osób).
O wszystkim Organizatorzy będą informować mailowo.
Postanowienia ogólne:
1. Każdy rodzic/prawny opiekun, którego dziecko zostanie przyjęte, jest
zobowiązany do podpisania „Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna”
i dostarczenia go Organizatorowi w dniu pierwszych zajęć warsztatowych oraz
zapoznania się z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa MCK Legnica”
dostępną na stronie www.mikro-teatr.pl.

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki
i z powrotem do domu.
3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć, rodzice
są zobowiązani odnotować ten fakt w „Oświadczeniu rodzica”.
4. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do:
• Stosowania maseczek w MCK w momencie przyjścia i wyjścia do/z placówki.
• Utrzymywania bezpiecznego dystansu z prowadzącymi/pracownikami MCK
i innymi uczestnikami zajęć.
• Każdorazowego mierzenia temperatury termometrem bezdotykowym przez
pracownika MCK.
• Mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: po wejściu do budynku.
• Zachowania higieny dróg oddechowych podczas kaszlu i kichania.
• Rezygnacji z korzystania telefonów komórkowych podczas prowadzonych
zajęć.
• Podporządkowania się poleceniom prowadzącym.
• Przestrzegania zasad w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 panujących w placówce.
• Brania udziału we wszystkich dniach warsztatów oraz pokazie końcowym.
5. Za szkody wyrządzone przez uczestnika , materialnie odpowiedzialni są
rodzice/opiekunowie.
6. Organizator zajęć otwartych-warsztatów artystycznych zastrzega sobie prawo
do przetwarzania i wykorzystywania do celów promocyjnych materiałów
filmowych i fotograficznych ilustrujących przebieg warsztatów.
Dane kontaktowe:
Rafał Derkacz (koordynator) tel. 661 683 591
e-mail: kontakt@mikro-teatr.pl
szczegółowe informacje: www.mikro-teatr.pl

Projekt pn. „Dolnośląskie legendy – cykl działań warsztatowych z zakresu teatru formy dla dzieci”
jest realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020ʺ.

