Projekt PRZERWA NA TEATR
Projekt PRZERWA NA TEATR realizowany jest przez Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku „Szkoła Pod Brzozami” w ramach VIII edycji konkursu
grantowego Funduszu Grantowego dla Płocka. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu
Grantowego dla Płocka. Zakłada on realizację działań teatralnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr
12 w Płocku przez instruktorów teatralnych.
Projekt jest dwu etapowy:
*Pierwsza część to warsztaty dotyczące podstaw technik teatralnych, które zrealizowane będą w 50
osobowych grupach (po 4 warsztaty na grupę). Będą one przeznaczone dla min. 200 uczniów.
*Drugi etap obejmie dalsze doskonalenie warsztatu teatralnego i pracę nad spektaklami teatralnymi.
Do II etapu przejdzie ok. 70 uczniów zainteresowanych dalszą edukacją teatralną w projekcie i
wykazujących szczególne uzdolnienia. Praca w ramach drugiej części projektu odbywać się będzie w 2
grupach.
*Wypracowane w ramach projektu spektakle teatralne wystawione zostaną w miejscach
użyteczności publicznej. Wstęp na spektakle teatralne będzie otwarty i bezpłatny dla uczniów,
rodziców, nauczycieli i pozostałej społeczności Płocka
Do projektu zapraszamy wszystkich chętnych uczniów SP nr 12 w Płocku. Regulamin rekrutacji
dostępny jest w sekretariacie SP nr 12 oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
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Deklaracja przystąpienia do projektu „PRZERWA NA TEATR”*

Deklaruję udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
w projekcie „Przerwa na teatr”.
Zgłaszam udział mojego dziecka w I etapie projektu, tj. w 4 warsztatach teatralnych (1,5h) realizowanych
po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku
mojego dziecka w związku z realizacją i rozliczaniem ww. projektu.

…………………………………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego
*prosimy o złożenie zgłoszeń u wychowawcy do dnia 15 listopada 2016r.
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