
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  UCZESTNICTWA  W  PIERWSZEJ  EDYCJI  WARSZTATÓW  

TEATRALNYCH  W  MUZEUM  I I  WOJNY  ŚWIATOWEJ  W  GDAŃSKU  

 

§1. Cele warsztatów 

1. Warsztaty są elementem działalności edukacyjnej Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku. 

2. W ramach warsztatów uczestnicy wezmą udział w zajęciach teatralnych i lekcjach 

muzealnych, które przygotują ich do pokazu spektaklu finałowego. 

3. Celem warsztatów jest: 

 edukacja uczestników z zakresu historii II wojny światowej, 

 propagowanie zainteresowania historią, 

 przekazywanie uczestnikom wiedzy z zakresu wiedzy o teatrze, 

 rozwijanie umiejętności scenicznych i prezentacyjnych uczestników, 

 rozwój wyobraźni, kreatywności, umiejętności słuchania i koncentracji, 

 rozwijanie wrażliwości na sztukę i empatii uczestników, 

 stworzenie miejsca do swobodnej ekspresji twórczej, 

 rozwijanie umiejętności akademickich. 

 

§2. Organizator warsztatów 

Organizatorem warsztatów jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. Władysława 

Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk. 

 

 

§3. Założenia organizacyjne 

1. Warsztaty są skierowane do osób powyżej 15. roku życia. 

2. Warsztaty będą odbywać się w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

3. Maksymalna liczba uczestników to 15 osób. 

4. Warsztaty będą odbywać się według harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. Standardowe warsztaty będą odbywać się raz w tygodniu w czwartki 

i będą trwać 120 minut. 

5. Pierwsze zajęcia odbędą się 20.10.2022 r. i rozpoczną się o godzinie 18:00. 

6. Warsztaty zakończą się premierą spektaklu finałowego na sali konferencyjnej w Muzeum II 

Wojny Światowej w Gdańsku. Pokazy odbędą się 25.03.2023 r. i 28.03.2023 r. 

7. Ostatnie zajęcia odbędą się 30.03.2023 r. 

8. Na warsztaty można zapisywać się mailowo poprzez wysłanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) na adres 

edukacja@muzeum1939.pl. 

9. Zgłoszenie uczestnika zostaje przyjęte po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora. 
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10. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. 

W razie zwolnienia miejsca na liście podstawowej organizator skontaktuje się z osobami 

z listy rezerwowej. 

11. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć na pierwsze zajęcia wypełnione, papierowe wersje 

następujących dokumentów: harmonogram zajęć z naniesioną dyspozycyjnością (Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu), formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu) oraz – jeśli uczestnik nie ukończył 18. roku życia – zgodę opiekuna prawnego 

na uczestnictwo w zajęciach (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). 

12. O nieobecności na zajęciach należy powiadomić mailowo co najmniej na 48 godzin przed 

planowanym rozpoczęciem warsztatów. Informację należy wysłać na adres 

edukacja@muzeum1939.pl. 

13. W przypadku trzykrotnego niezgłoszenia nieobecności organizator zastrzega sobie prawo do 

skreślenia osoby z listy uczestników. 

14. W przypadku gdy nie będzie można przeprowadzić warsztatów ze względu na sytuację 

epidemiczną lub inne zewnętrzne zagrożenia, jeśli rodzice i uczestnicy wyrażą zgodę, zajęcia 

zostaną przeprowadzone online, przez platformę Zoom. 

15. W przypadku gdy nie będzie można przeprowadzić warsztatów ze względu na sytuację 

epidemiczną lub inne zewnętrzne zagrożenia, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

formuły pokazu finałowego i harmonogramu zajęć.          

 

§4. Informacje dodatkowe 

1. Warsztaty będzie prowadzić pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Daria 

Sudomir: tel. 58 760 31 74 (od poniedziałku do środy i w piątki w godzinach 8:15–16:15, 

w czwartki w godzinach 12:30–20:30), adres email d.sudomir@muzeum1939.pl. 

2. Zbiórka na warsztaty odbywa się na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć w Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku przy punkcie informacyjnym (poziom -1). Uczestnicy zobowiązani 

są do punktualnego przybycia. 

3. Po zajęciach prowadzący odprowadzi grupę do wyjścia. 

4. Uczestników obowiązuje wygodnie zmienne obuwie oraz wygodny strój. 

5. Udział w warsztatach jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na 

fotografowanie i filmowanie uczestników przez osobę upoważnioną z ramienia organizatora 

oraz użycie wizerunku uczestników w drukowanych i elektronicznych materiałach 

promocyjnych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

6. Każdy uczestnik biorący udział w spektaklu finałowym otrzyma dyplom uczestnictwa. 
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