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Ogólne zasady organizacyjne obozu aktorskiego 

 

Warunki uczestnictwa: 

• Wysłanie zgłoszenia na obóz na adres e-mail: sekretariat@msms.eu  

• Wpłata ZADATKU w wysokości 700 złotych do 20 czerwca 2022 r., która jest równoznaczna z 

zarezerwowaniem miejsca na obozie 

• Zapoznanie, akceptacja i dostarczenie podpisanego regulaminu, karty kwalifikacyjnej oraz 

ogólnych zasad organizacyjnych do siedziby MSMS „Edukacja i Sport” (ul. Jarosławska 29, Łódź) 

lub skanu na adres sekretariat@msms.eu do 24 czerwca 

• Posiadanie przez uczestnika obozu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 

uczestnictwa w obozie aktorskim (sportowo-artystycznym) 

Płatności: 

• Koszt obozu taneczno-teatralnego dla uczniów MSMS „Edukacja i Sport” oraz kandydatów, którzy 

podpisali umowę na rok 2022/2023: 2100 złotych 

• Koszt letniego obozu taneczno-teatralnego dla osób spoza szkoły: 2300 złotych 

Płatności dla uczniów i kandydatów do szkoły:  

• I RATA w formie ZADATKU w kwocie 700 zł (zwrotna tylko w przypadku niezakwalifikowania 

dziecka) do 20 czerwca 2022 r.  

• II RATA w kwocie 1400 zł płatna do 15 lipca 2022 r. 

Płatności dla osób spoza szkoły:  

• I RATA w formie ZADATKU w kwocie 700 zł (zwrotna tylko w przypadku niezakwalifikowania 

dziecka) do 20 czerwca 2022r.  

• II RATA w kwocie 1600 zł płatna do 15 lipca 2022 r. 

W przypadku braku terminowych płatności uczestnik zostanie skreślony z listy rezerwacji oraz 

przeniesiony na listę oczekujących.  

 

Płatności należy dokonać na konto:  

Fundacja „Edukacja i Sport”  

Ul. Parcelacyjna 9b/17 91-141 Łódź 

Numer rachunku bankowego: PKO Bank Polski SA 63 1020 3408 0000 4102 0368 8108 

 

Rezygnacja:   

Przy rezygnacji z obozu po 25 czerwca br. zadatek nie podlega zwrotowi. Przy rezygnacji z obozu po 5 

sierpnia całość kwoty nie podlega zwrotowi.  
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Całkowity koszt obozu obejmuje m.in:  

• noclegi i wyżywienie 

• program warsztatów aktorskich 

• dodatkowe ubezpieczenie NNW 

• opiekę w pełni wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-wychowawczej 

• relację fotograficzną 

• transport autokarem* 

Szczegółowe informacje:  

1. Miejsce pobytu: Ośrodek Wypoczynkowy Mieszko, ul. Piastowska 26, 72-344 Rewal. 
2. Data Wyjazdu: 18 sierpnia 2022 r. 

3. Miejsce i godzina zbiórki: zostanie podane 7 dni przed wyjazdem 

 

Data powrotu: 28 sierpnia 2022 r.  

 

Organizator: Fundacja „Edukacja i Sport”  

Koordynator obozu i główny trener obozu: 

Konrad Korkosiński 

Tel: 510 362 740 / Konrad.korkosinski@gmail.com 

Kierownik obozu: 

Nikola Kubicka 

Tel: 518 466 898 / sekretariat@msms.eu 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu  i ogólnymi zasadami 

organizacyjnymi oraz że akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się (moje 

dziecko) do jego przestrzegania. 

 

 

 

………………………………….…….. 

(uczestnik) 

 

 

 

…………………………………………….. 

(rodzic/opiekun prawny)

 


