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РЕГЛАМЕНТ ПРОЕКТУ 

ТЕАТР МОЛОДИХ 

 

Розділ І. 

Загальна інформація 

1. Це Положення визначає правила набору Учасників Проекту, надалі – «Учасники» та умови участі в 
Проекті «Молодий театр», надалі – «Проект». 

2. Проект реалізує Будинок Культури КАДР, надалі «ДК КАДР», 
3. Метою проекту є створення пропозиції театральних класів і мистецьких майстерень для молоді 

мігрантів і біженців з Білорусі та України, які проживають у Варшаві. 
4. Проект складається з 3 частин: 

a. театральні заняття, які відбуватимуться по суботах з 11-14 години, з 10 вересня по 17 
грудня 2022 року 

b. цикл майстер-класів «Традиції наших предків», які відбудуться 3 та 10 грудня 2022 р. 
c. фінальна вистава, яка відбудеться 18 грудня 2022 року за адресою: 

5. Проект фінансується Культпросвітнім фондом Столиці Варшави. 
 

Розділ II 

Умови участі в Проекті 

1. Участь у Проекті є безкоштовною та добровільною. 
2. Проект може брати участь макс. 20 осіб. Кожен з них повинен відповідати наступним критеріям: 

a. вік 12-15 років; 
b. 50% з України, 50% з Білорусі; 
c. зараз проживає у Варшаві; 
d. він хоче розвивати свої акторські інтереси. 

3. Крім умов, викладених вище, умовою участі в Проекті є: 
a. заява про бажання брати участь у Проекті шляхом заповнення Учасниками онлайн-форми 

за згодою законних представників або батьків; 
b. декларація про участь у всіх трьох частинах Проекту; 
c. ознайомлення з Правилами участі. 

 

Розділ III 

Принципи набору Учасників проекту 

1. Набір проводиться до 1 вересня, на основі онлайн-подання https://tiny.pl/wxt9n 
2. Якщо кількість бажаючих, що відповідають критеріям участі в Проекті, є лімітом місць, відбір 

Учасників здійснюватиме команда з 3 осіб, які проводять театральні заняття, та координатор 
проекту. Також буде створено резервний список. 

3. Про результати набору кандидатів буде повідомлено 3 вересня 2022 року електронною поштою. 
 

Розділ IV 

Права та обов'язки Учасників Проекту 

1. Учасник проекту має право: 
a. участь у проектних заходах, які готують і проводять професійні співробітники; 
b. отримання матеріалів, використаних під час Проекту. 

2. Учасник проекту зобов’язаний: 
a. активна участь у Проекті; 
b. підтвердження відвідування занять шляхом розпису в журналі відвідування; 
c. заповнити оцінну анкету; 
d. негайного інформування про події, що впливають на участь у Проекті. 

3. Учасник проекту та його один із батьків або законний опікун зобов’язані прочитати та суворо 
дотримуватися «Інструкцій щодо функціонування та надання послуг Культурного центру «KADR» 
району Мокотув Столичного міста Варшави. Варшави під час епідемії SARS-CoV-2» доступна на 
сайті та в рецепції DK KADR. 

4. Повну відповідальність за пошкодження та/або знищення предметів з вини неповнолітнього 
Учасника несе один із батьків/законний опікун. 

 

https://tiny.pl/wxt9n
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Розділ V 

Захист персональних даних 

1. Адміністратором персональних даних (AD) є Dom Kultury "KADR" у районі Мокотув у столиці 
Варшаві зі штаб-квартирою в (02-697)  за адресою Przemysława Rzymowskiego 32. 

2. Зв’язатися з уповноваженим із захисту даних (DPO) можна за адресою iod-mm@tbdsiedlce.pl 
Додаткову інформацію щодо обробки даних можна отримати за адресою: 
https://www.dkkadr.waw.pl/politykabezpieczenstwa-informacji-klauzula-informacyjna-rodo/та 
звернувшись до ДПО чи АД за адресою листування або електронною поштою. 

 

Розділ VI 

Інші положення 

1. Правила діють протягом усього проекту. 
2. Учасники проекту повинні неухильно дотримуватись положень протипожежного захисту та 

охорони праці на виробництві. 
3. Рішення з питань, не передбачених цим Положенням, приймає директор Національного кадрового 

центру КАДР. 
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