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СТАТУТ 

ДЕННОГО ТАБОРУ «ЛІТО В ТЕАТРІ: LOST IN TRANSLATION» 

 

 

I. Загальні положення 

 

1. Організатором денного табору, що відбувається в рамках проєкту «Літо в театрі» під 

назвою «Lost in translation» (далі: «Денний табір») є Новий Театр, що розміщений у Варшаві на 

вул. Мадалінського 10/16, 02-513 Варшава, внесений до Реєстру Інституцій Культури, який веде 

Управління м. Варшава під номером RIA 113/85 (далі: «Організатор»). 

 

2. Денний табір проходить в період з 15 до 28 серпня 2022 р., за винятком неділі 21 серпня 

2022 р., з 11:00 до 17:00, в приміщенні Організатора на вул. Мадалінського 10/16 у Варшаві. В 

останній день Денного табору відбудеться відритий для публіки фінальний показ у виконанні 

учасників/учасниць Денного табору. 

 

3. Денний табір організовано в рамках програми Театрального інституту ім. Збіґнєва 

Рашевського «Літо в театрі», при фінансуванні Міністерства культури, національної спадщини і 

спорту. 

 

4. Денний табір організовано згідно з вимогами, що вказані в наказі від 7 вересня 1991 р. 

про систему освіти (Д. Н. з 2021 р. п. 1915 з под. зм.), а також розпорядження Міністра 

національної освіти від 30 березня 2016 р. щодо відпочинку дітей і молоді (Д. Н. з 2016 р. п. 452 

з под. зм.). 

 

5. Інформація про Денний табір та актуальний статут доступні на сайті Організатора 

https://nowyteatr.org/pl/kalendarz/lost-in-translation-lato-w-teatrze. 

 

 

II. Умови участі у Денному таборі 

 

1. Участь у Денному таборі безкоштовна. 

 

2. Кількість місць обмежена. Прийом заявок на участь у Денному таборі триває до 22 

липня 2022 р. в електронній формі, яку поширив Організатор, вирішальною є послідовність 

заявок. Організатор інформує про зарахування учасника/учасниці до участі в Денному таборі 

через електронну пошту, на імейл адресу одного з батьків/законного опікуна, що був поданий у 

ww.анкеті, в період до 5 серпня 2022 р.  

 

3. Учасниками/учасницями Денного табору можуть бути особи віком від 14 до 18 років. 

Кожен учасник/учасниця бере участь у Денному таборі добровільно.  

 

4. У Денному таборі можуть взяти участь особи, чиї батьки або законні опікуни 

висловили згоду на їхню участь, що має бути підтверджена одним із батьків або законним 

опікуном заявою про згоду на участь учасника/учасниці у Денному таборі, містити згоду на 
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обробку особистих даних одного з батьків або законного опікуна та учасника/учасниці, в тому 

числі фотографії учасника/учасниці та згоду із засадами цього статуту. 

 

5. Один з батьків/законний опікун зобов’язаний надати Організаторові реєстраційну 

карту учасника/учасниці Денного табору, зразок якої визначено розпорядженням Міністра 

національної освіти від 30 березня 2016 р.  щодо відпочинку дітей і молоді (Додаток №1 до цього 

статуту). 

 

6. Кожен учасник/учасниця зобов’язані брати участь у Денному таборі впродовж всього 

періоду його тривання, а саме, з 15 до 28 серпня 2022 р., за винятком неділі, 21 серпня 2022 р. 

 

7. Організатор забезпечує учасникам/учасницям один прийом їжі під час занять, що 

відбуваються в рамках Денного табору, а також доступ до питної води. Батьки/законні опікуни 

учасників/учасниць зобов’язані інформувати Організатора про можливі харчові алергії 

учасників/учасниць в реєстраційній карті, про яку йдеться у п. 5 вище. 

 

8. Організатор зобов’язаний надавати учасникам/учасницям страхування NNW згідно з 

умовами правил безпеки. 

 

9. Учасники/учасниці перебувають під опікою Організатора з 11:00 до 17:00 у дні занять 

в рамках Денного табору. Батьки/законні опікуни учасників/учасниць Денного табору несуть 

відповідальність за безпечний шлях учасника/учасниці до будівлі Ораганізатора і назад. 

 

10. Організатор під час занять у рамках Денного табору забезпечуватиме опіку над 

учасниками/учасницями Денного табору. Організатор не несе відповідальність за шкоду, яку 

учасник/учасниця завдав/завдала іншому учаснику/учасниці Денного табору. Вартість завданої 

шкоди покривають батьки або законні опікуни учасника/учасниці. 

 

11. Учасники/учасниці Денного табору зобов’язані застосовувати рекомендації педагогів 

Організатора, реалізовувати план занять, що відбуваються в рамках Денного табору і 

запропонований педагогами, брати участь у програмі  Денного табору та дотримуватись законів 

і правил особистої культури, а також ввічливо співпрацювати з іншими учасниками/учасницями 

Денного табору.  

 

12. Організатор має право виключити з участі у Денному таборі учасників/учасниць, які 

не виконують рекомендації педагогів Організатора, перешкоджають перебігу занять, що 

відбуваються в рамках Денного табору, порушують положення цього статуту або поводяться 

неналежно. 

 

13. У випадку, якщо учасник/учасниця покидає будівлю Організатора до завершення 

занять, що відбуваються в рамках Денного табору в цей день, без нагляду одного з 

батьків/законного опікуна, учасник/учасниця зобов’язаний/зобов’язана надати письмову згоду з 

підписом одного з батьків/законного опікуна учасника/учасниці з цього приводу. 

 

14. Учасники/учасниці Денного табору зобов’язані мати зі собою необхідні для участі у 

Денному таборі речі – напр. вільний одяг, підібране відповідно до умов взуття та аксесуари, що 

необхідні для комфортного перебування у місці де відбувається Денний табір. 
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15. Організатор не несе матеріальну відповідальність за загублені або пошкоджені цінні 

речі, що належать учаснику/учасниці або матеріальні втрати, що відбулись під час Денного 

табору. 

 

16. Батьки/законні опікуни зобов’язані покрити всі витрати, пов’язані з ремонтом, або 

заміною техніки і речей третіх осіб, що були зіпсовані учасником/учасницею у зв’язку з участю 

у Денному таборі.  

 

17. Під час Денного табору всім учасникам/учасницям, не зважаючи на вік, заборонено:  

а. споживати алкоголь, палити тютюнові вироби, вживати одурманюючі засоби (в 

тому числі наркотики); 

б. самовільно покидати територію Організатора без консультації з педагогами 

Організатора; 

в. підбурювати інших учасників/учасниць порушувати цей статут. 

 

18. Учасники/учасниці Денного табору зобов’язані поважати чужу власність, особисту 

гідність іншої людини і її переконання.  

 

19. У випадку поганого самопочуття учасники/учасниці повинні повідомити про це 

педагогам Організатора.  

 

20. Учасники/учасниці Денного табору мають право: 

а. повідомляти про будь-яку несправедливість педагогам Організатора; 

б. висловлювати застереження щодо реалізації програми Денного табору, безпеки 

і харчування та поведінки інших учасників/учасниць педагогам Організатора; 

в. повідомляти про всі свої потреби педагогам Організатора. 

 

21. У випадку відмови від участі у Денному таборі, батьки/законні опікуни зобов’язані 

повідомити Організатора не пізніше [_] 2022 р. 

 

22. У Денному таборі можуть взяти участь виключно особи, що не мають симпомів 

коронавірусу COVID-19. 

 

 

III. Прикінцеві положення 

 

1. Кожен учасник/учасниця Денного табору, а також батьки/законні опікуни зобов’язані 

ознайомитись із цим статутом і прийняти його умови. 

 

2. Інформація, що стосується обробки особистих даних розміщена в додатку №2 до цього 

статуту. 

 

3. Організатор має право скасувати окремі заняття, що відбуваються в рамках Денного 

табору, через незалежні від нього причини, про що негайно поінформує батьків/законних 

опікунів учасників/учасниць Денного табору.  
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4. Організатор залишає за собою право вносити зміни в статут. 

 

Додатки:  

Додаток №1 – Зразок реєстраційної карти учасника/учасниці; 

Додаток №2 – Інформація про обробку особистих даних. 

 


