
Regulamin uczestnictwa w projekcie „Zmontujmy coś – 100 lecie kina Tuszyńskiego” 

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Dzieci Kapitana Nemo” - 2021 

1. Organizatorem warsztatów jest Miejski Dom Kultury w Brzezinach. 

2. W warsztatach mogą brać udział dzieci i młodzież z klas 4-8 szkół podstawowych oraz 

szkół ponadpodstawowych.  

3. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku. 

4. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Brane są pod uwagę jedynie 

zgłoszenia ze złożonymi zgodami na wykorzystanie wizerunku. Pierwszeństwo 

w zapisach mają dzieci i młodzież z terenu miasta Brzeziny. 

5. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: 

kontakt@cpik-brzeziny.com.pl, w tytule wpisując „zgłoszenie – NEMO”. Konieczne 

jest dostarczenie do dnia 30.09.2021 r. do siedziby Miejskiego Domu Kultury 

w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, poprawnie wypełnionych 

i podpisanych oryginałów dokumentów: formularza, zgody na wykorzystanie 

wizerunku, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

regulaminu uczestnictwa z projekcie „Zmontujmy coś – 100 lecie kina Tuszyńskiego”. 

6. Ilość miejsc w warsztatach wynosi 20 osób, w tym grupa dzieci i młodzieży z klas 4-8 

szkół podstawowych: 10 osób, oraz grupa młodzieży ze szkół ponadpodstawowych: 10 

osób. 

7. Przeprowadzonych zostanie siedem warsztatów, które odbywać się będą w Miejskim 

Domu Kultury w Brzezinach, w październiku i w listopadzie 2021 r. w soboty wskazane 

przez organizatora. Zajęcia będą się rozpoczynać o godzinie 11:00. 

8. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek uczestniczenia w minimum 80% zajęć.  

9. Zajęcia będą odbywać się z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego. Płyn dezynfekujący zapewnia organizator. 

10. W warsztatach nie mogą brać udziału dzieci chore z objawami takimi jak: kaszel, katar 

i gorączka. 

11. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

12. Program zajęć: 

a. Grupa młodsza 

i. Wstęp do animacji poklatkowej – warsztaty z budowy zoetropu,  

ii. Warsztaty z tworzenia tła do animacji poklatkowej 
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iii. Zajęcia z animacji poklatkowej z wykorzystaniem klocków LEGO® - 

zajęcia z robienia rekwizytów i postaci, zajęcia z montażu animacji 

poklatkowej 

iv. Tworzenie dźwięku do filmu – zapoznanie się z instrumentami, nagranie 

ścieżki dźwiękowej 

v. Montaż animacji poklatkowych  

b. Grupa starsza 

i. Wstęp do animacji poklatkowej – warsztaty z budowy praksinoskopu,  

ii. Warsztaty z tworzenia tła do animacji poklatkowej 

iii. Zajęcia z animacji poklatkowej z wykorzystaniem klocków LEGO® - 

zajęcia z robienia rekwizytów i postaci, zajęcia z montażu animacji 

poklatkowej 

iv. Tworzenie dźwięku do filmu – zapoznanie się z instrumentami, nagranie 

ścieżki dźwiękowej 

v. Montaż animacji poklatkowych  

Podsumowaniem projektu będzie pokaz wszystkich animacji stworzonych w ramach 

warsztatów. 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

 


