
STACJONARNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE ST
REGULAMIN

1. Rozpoczęcie zajęć warunkuje podpisanie regulaminu i dokonanie opłaty za zajęcia. Opłata bez dostarczo-
nej umowy za każde zajęcia wynosi jednorazowo 80 PLN. 

2. Warunkami uczestnictwa w zajęciach są: 
 – posiadanie wskazanego przez ST stroju do ćwiczeń (informacje o wymaganym stroju zamieszczone są na 

stronie internetowej Studia Teatr pod adresem www.studioteatr.pl/zajecia_grupowe oraz przekazywane są 
podczas spotkania inauguracyjnego). Brak stroju skutkuje jedynie biernym uczestnictwem w zajęciach.

 – brak biżuterii (w tym zegarków lub opasek inteligentnych, gumek na rękę, rzemyków itp.).
 – wyłączenie telefonu komórkowego (w wyjątkowych sytuacjach instruktor może wyrazić zgodę na pozosta-

wienie włączonego telefonu).
 – osoby mające włosy dłuższe niż za ucho zobowiązane są do ich związania lub upięcia ich tak aby nie zasła-

niały oczu w trakcie ćwiczeń.
 – uczestnicy zająć zobowiązani są do bycia w pełnej gotowości do ćwiczeń (patrz wszystkie punkty powyżej) 

na 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 – przy zwracaniu się do instruktorów obowiązuje zachowanie formy grzecznościowej/oficjalnej (nie dotyczy 

członków Teatru Słowa Proscenium).
3. Uczestnik zajęć powinien mieć na zajęcia wodę do picia.
4. Każdy uczestnik zajęć warsztatowych ma prawo do odrobienia trzech nieobecności na zajęciach w ciągu 

roku. Odrabianie zajęć odbywa się poprzez uczestnictwo w zajęciach innej grupy, po wcześniejszym usta-
leniu z instruktorami ST.

5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do poinformowania instruktora o ewentualnym spóźnieniu lub nieobec-
ności na zajęciach drogą telefoniczną, poprzez SMS lub za pośrednictwem konwersacji grupowej utworzo-
nej przez instruktora.

6. Uczestnik zobowiązany jest do informowania instruktora prowadzącego zajęcia o wszystkich dolegliwo-
ściach utrudniających mu wykonywanie zadań i ćwiczeń.

7. Uczestnik, mając na uwadze charakter grupowych zajęć, zobowiązany jest również do maksymalnego za-
angażowania w pracę.

8. W zajęciach grupy zaawansowanej mogą brać udział osoby spełniające następujące warunki: 
 – minumum dwa lata uczestniczenia w zajęciach teatralnych ST w grupie początkującej.
 – wcześniejszy udział w spektaklach Teatru Słowa Proscenium.
 – wcześniejsza przynależność do grupy recytatorskiej ST.

9. Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w formie fotografii bądź nagrań audio-
-video, wykonanych przez Studio Teatr lub Grupę Foto Studio Teatr, podczas Stacjonar-
nych Zajęć Warsztatowych i wykorzystywanie go przez Studio Teatr Iwona Mirońska-Gargas  
z siedzibą w Szczecinie w celach marketingowych i promocyjnych poprzez ich publikację na stronie inter-
netowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne, 
oraz w formie drukowanej jako plakaty, ulotki, banery informacyjne itp.
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