
 

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w War-
szawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego 
celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu gran-
towego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, 
szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdo-
wych w namiocie cyrkowym. W aktualnej 15. edycji programu dofinansowanie otrzyma-
ło 69 ośrodków z całej Polski – 25 organizacji pozarządowych i 44 samorządowe insty-
tucje kultury. Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały 
Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, 
która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w te-
atrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom. Autorskie warsztaty przygotowywane 
przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodziel-
ne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie 
i zabawę teatrem. Więcej informacji na temat programu na: www.latowteatrze.pl, www.
facebook.com/programLatowteatrze.

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak naj-
lepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz 
zorganizować czas w sposób przyjemny i pożyteczny.

Organizatorem półkolonii jest Fundacja Plenerownia, z siedzibą w Hucisku 32, 32-420 Gdów.

1. Uczestnicy zapisani na półkolonie są zobowiązani do uczestniczenia w pełnym 14-
dniowym programie  półkolonii  „W  cieniu  krzesła”, w  terminie:  11-24  lipca, 
także w weekendy. Półkolonie odbywają się dzięki dotacji przyznanej Fundacji Plene-
rownia na ich organizację w programie LATO W TEATRZE Instytutu Teatralnego, dlatego 
program półkolonii został zaplanowany jako proces twórczy, zwieńczony organizacją 
spektaklu, który w trakcie kolejnych dni, warsztatów i aktywności będą przygotowywać 
uczestnicy. Zależy nam, by czas spędzony na półkoloniach był połączeniem kreatywnej 
zabawy z poznawaniem dziedzictwa okolicy i wejściem w świat teatru. Uwzględniamy 
sytuacje losowe ale prosimy o przemyślane zapisywanie dzieci na półkolonie. 

2. W trakcie półkolonii będzie realizowany program udostępniony w osobnym dokumen-
cie. Program półkolonii został opracowany głównie pod kątem dzieci uczęszczających do 
szkół podstawowych i to one będą w pierwszej kolejności rekrutowane. Dzieci w wie-
ku poniżej 8 lat zapraszamy na animacje towarzyszące półkoloniom. Młodzież 
(15+) zapraszamy do udziału w wolontariacie w trakcie półkolonii.
3. Zapisy na półkolonie oraz towarzyszące im animacje i wolontariat odbywają się tylko 
poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.plenerownia.com.

4.Półkolonie będą realizowane zgodne z wytycznymi kuratorium dotyczącymi organiza-
cji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

5. Uczestnicy półkolonii będą przebywali cały czas pod opieką dwóch wychowawców oraz 
dodatkowo pracowali z doświadczonymi instruktorami. Biogramy kadry są udostępnione 
w osobnym dokumencie. Dodatkową pomoc będą świadczyli wolontariusze. 



6. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do 15.00.

7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na miejsce zbiórki i z powro-
tem. Codzienna zbiórka będzie odbywać się pod adresem: Świetlica Wiejska w Hu-
cisku, Winiary 68, 32-420 Gdów. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do 
domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie, że na to zezwalają.

8. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
– twórczej wypowiedzi artystycznej,
– spokojnego wypoczynku,
– uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas półkolonii,
– korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
półkolonii,
– wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

9. Uczestnicy mają obowiązek:
– brać udział w realizacji programu półkolonii,
– bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
– przestrzegać regulaminu,
– szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko,
materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie),
– zachowywać się kulturalnie,
– uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw
plenerowych, aktywności na polu oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków
atmosferycznych, mieć wygodny strój oraz obuwie ,
– samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie-
wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upo-
mnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas pół-
kolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych 
uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, 
np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp. niekoniecznych rzeczy do udziału 
w zajęciach.

11. Od uczestników półkolonii nie są pobierane żadne opłaty. Półkolonie są orga-
nizowane w ramach dotacji przyznanej Organizatorowi w programie LATO W TEATRZE, 
który jest odrębnym programem Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego, finansowa-
nym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

12. Organizator w trakcie półkolonii zapewnia: kadrę, materiały do zajęć, ubez-
pieczenie uczestników NNW, przejazdy do Krakowa i wstęp do instytucji, gdzie zaplano-
wano zajęcia.

13. Organizator nie zapewnia wyżywienia uczestników. Wyżywienie oraz napoje 
są po stronie rodziców. 

14. Rodzice uczestników zobowiązują się do współpracy polegającej na: 
– pozytywnej motywacji uczestników,
– terminowym dowozie oraz odbiorze uczestników półkolonii,
– zapewnieniu odpowiedniego ubioru uczestnikom,
– współuczestniczenia (w miarę możliwości) w weekendowych (niedzielnych) wydarze-
niach, w tym rodzinnej gry terenowej (17 lipca) oraz spektaklu (24 lipca), w których 
przygotowaniu będą brali udział uczestnicy półkolonii,
– pomocy uczestnikom półkolonii w przygotowaniu kilku materiałów, które będą po-
trzebne do realizacji programu półkolonii (informacje, zdjęcia, itp.),
– zapewnieniu uczestnikom napojów (np. woda, soki, kompot) i poczęstunku (np. ka-
napka, drożdżówka, owoce, jogurt).



15. Zapisanie dziecka na półkolonie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na fotogra-
fowanie i filmowanie. Fotografie i filmiki wykonywane w trakcie półkolonii będą wyko-
rzystywane w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych.

16. Administratorem Państwa danych, zgodnie z przepisami RODO jest Fundacja Plene-
rownia z siedzibą w Hucisku 32, 32-420 Gdów.

17. Dodatkowe informacje oraz promocja na stronach:

www.plenerownia.com

https://www.facebook.com/sztukanakolkach

https://www.facebook.com/huciskodomopowiesci

Drodzy Rodzice!

Półkolonie są dla Waszych dzieci i dla Was. Chcemy, aby dzieci dobrze i mądrze spędziły 
czas u nas, na wsi, w Hucisku. Udało nam się sporo: napisaliśmy projekt, zdobyliśmy 
dotację, walczymy z „papierami” zgłaszając półkolonie do kuratorium, zorganizowaliśmy 
świetną kadrę i ułożyliśmy atrakcyjny program. 

Chcemy, by to przedsięwzięcie było formą zabawy i integracji także dla Was, dlatego 
zaplanowaliśmy w programie wydarzenia, w trakcie których będzie okazja się spotkać, 
poznać, posiedzieć razem, porozmawiać, pobawić, ukulturalnić, piknikować, a nawet 
twórczo wypowiedzieć – dorośli też mogą!

Serdecznie zapraszamy do udziału w półkoloniach, a jednocześnie prosimy o współpra-
cę. Rok temu, „na dziko”, dzięki Waszemu zaangażowaniu, poszło nam bardzo dobrze 
i mamy nadzieję, że tym razem, kiedy będziemy mieli okazję działać w ramach świetne-
go programu, jakim jest LATO W TEATRZE, pójdzie nam jeszcze lepiej.

Podpis rodzica: ............................................................................


