Letnia Szkoła Artystyczna – Włączeni w Kulturę
Warsztaty - Lato z muzami.
23-27 lipca 2022 roku
22-26 sierpnia 2022 roku
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warsztaty artystyczne Lato z muzami przeznaczone są dla osób ze
szczególnymi potrzebami.
I turnus:
23 – 27 lipca 2022 r.
Niewidomi i słabowidzący.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
II turnus:
22 – 26 sierpnia 2022 r.
Głusi oraz słabosłyszący .
Osoby z niepełnosprawnością ruchową.
Zajęcia przeznaczone są dla osób w każdym wieku.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Osobom ze szczególnymi potrzebami mogą towarzyszyć opiekunowie.
W jednej grupie zajęciowej będzie uczestniczyć maksymalnie 15 osób
wraz z opiekunami.
2. Ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty
Lato z muzami decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie formalności w
niżej podanych punktach.
3. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia:
I turnus : 11.07.2022 r.
II turnus: 8.08.2022 r.
4. O zakwalifikowaniu na Warsztaty Lato z muzami każdy
kandydat będzie poinformowany drogą e-mailową
5. Warsztaty przeznaczone są dla osób pełnoletnich oraz niepełnoletnich

pozostających pod opieką osób dorosłych w trakcie trwania całości
warsztatów.
6. Akredytacja na Warsztaty Lato z muzami odbędzie się:
I turnus: 23 lipca 2022r. o godz. 15.00
II turnus: 22 sierpnia 2022 r. o godz.15.00
w Recepcji Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Koszęcin ul. Zamkowa 3
7. Uczestnicy na warsztaty dojeżdżają we własnym zakresie
8. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest otrzymanie akredytacji.
9. Nie dopuszcza się udziału w zajęciach osób trzecich, nie związanych
bezpośrednio z warsztatami. Wejście osób trzecich na sale dydaktyczne
jest możliwe tylko za zgodą pedagogów prowadzących zajęcia.
10. Zabrania się rejestracji przebiegu zajęć podczas warsztatów.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas warsztatów.
Polisę ubezpieczeniową należy zakupić we własnym zakresie.
12. Program zajęć zostanie dopasowany do poziomu zaawansowania
poszczególnych uczestników warsztatów. Zajęcia taneczne, wokalne,
plastyczne, ruchowe oraz integracyjne wg. specjalnego autorskiego programu
poprowadzą pedagodzy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny oraz zaproszeni goście.
13. Zajęcia odbywać się będą w profesjonalnych salach dydaktycznych
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, na terenie kompleksu
Pałacowo - Parkowego w Koszęcinie.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu warsztatów.
15. Przydzielenie pokoi będzie uzależnione od kolejności zgłoszeń.
16. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w pokojach
hotelowych i na terenie kompleksu pałacowo - parkowego.

Kontakt:
Koordynator ds. dostępności.
tel.: +48 34 310 64 18
e-mail: michal.mazur@zespolslask.pl

