REGULAMIN
XXII LETNICH WARSZTATÓW TEATRALNYCH
BARLINEK 2022 r.
1. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach.
2. W związku z koronawirusem w tym roku uczestnik warsztatów nie może przyjmować żadnych gości.
3. Bez zgody i opieki kierownika warsztatów nie wolno korzystać z kąpieliska oraz ze sprzętu wodnego pod karą natychmiastowego relegowania z warsztatów. Obowiązuje absolutny zakaz chodzenia
na „dziką plażę”!
4. Jeżeli będzie możliwość, kąpiel odbywać się będzie jedynie w obecności kierownika warsztatów i w miejscach przez niego wskazanych.
5. Jeżeli będzie możliwość kąpieli, do wody wchodzą jednorazowo grupki do 3. osób.
6. Wypływając na jezioro rowerami wodnymi grupa ma obowiązek płynięcia obok siebie.
7. Osoby wychodzące poza ośrodek zobowiązane są do posiadania przy sobie telefonu komórkowego.
8. Godziny ciszy nocnej ustala kierownik warsztatów w zależności od planu dnia [i dobrego, bardzo dobrego
lub wyjątkowo bardzo dobrego humoru. O humor kierownika dbają warsztatowicze :) :) ]
9. Obowiązuje b e z w a r u n k o w e dostosowanie się do godzin ciszy nocnej.
10. W związku z koronawirusem uczestnicy warsztatów nie mogą wchodzić do nie swoich pokoi.
11. Uczestnicy warsztatów maja obowiązek dbania o czystość w pokojach i zgłaszania odpowiednio wcześniej
potrzeby uzupełniania środków do dezynfekcji.
12. Na warsztatach obowiązuje zakaz picia alkoholu, a na terenie ośrodka i w jego pobliżu także palenia tytoniu.
13. O wszelkich sprawach dyscyplinarnych mogących wyniknąć w trakcie warsztatów, a nieujętych w regulaminie, decyduje kierownik warsztatów.
14. Złamanie regulaminu grozi wydaleniem z warsztatów bez zwrotu poniesionych kosztów.
15. W razie złego samopoczucia psycho-fizycznego uczestnik warsztatów zobowiązany jest natychmiast zgłosić ten fakt kierownikowi lub instruktorowi i ma prawo nie uczestniczyć w zajęciach.
16. Uczestnik warsztatów ma obowiązek odpoczynku i nawiązywania nowych „warsztatowych” przyjaźni, jedzenia wszystkich posiłków(!), i wbrew temu co by mogły sugerować wcześniejsze zakazy, dobrej zabawy
i posiadania doskonałego humoru! [a co za tym idzie - pozytywnego oddziaływania na kardę instruktorską
:) :) :) ]
17. Podpisując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz nagraniach w postaci audio i wideo do celów marketingowych Studia Teatr, Teatru Słowa
Proscenium i grupy Foto Studio Teatr.
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