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Ogólne zasady organizacyjne obozu aktorskiego 

 

Warunki uczestnictwa: 

• Wplata ZADATKU w wysokości 850 złotych do 31 grudnia 2022 roku (po tym terminie 

prosimy o kontakt indywidualny), 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 maestria@uksvictoria.eu do 31 grudnia 2022 roku 

UWAGA! Istnieje możliwość zapisów na obóz po wskazanych terminach. Prosimy o kontakt. 

Płatności: 

• Koszt obozu aktorskiego dla uczniów MSMS „Edukacja i Sport”: 1750 złotych 

• Koszt obozu aktorskiego dla osób spoza szkoły: 1950 złotych (transport we własnym zakresie lub 

+100 zł – transport organizowany przez MSMS „Edukacja i Sport”) 

Płatności dla uczniów i kandydatów do szkoły:  

• I RATA w formie ZADATKU w kwocie 850 złotych (zwrotna tylko w przypadku 

niezakwalifikowania dziecka) do 31 grudnia 2022 roku. 

• II RATA w kwocie 900 złotych płatna do 8 stycznia 2023 roku.  

Płatności dla osób spoza szkoły:  

• I RATA w formie ZADATKU w kwocie 850 złotych (zwrotna tylko w przypadku 

niezakwalifikowania dziecka) do 31 grudnia 2022 roku. 

• II RATA w formie ZADATKU w kwocie 1100 złotych do 8 stycznia 2023 roku. 

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 

Tytuł: Obóz aktorski (z informacją, za którą ratę jest płatność) + imię i nazwisko uczestnika 

 

Rezygnacja:   

Przy rezygnacji z obozu po 31 grudnia br. zadatek nie podlega zwrotowi. Przy rezygnacji z obozu po 8 

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

 

• noclegi (pokoje 2,3,4 osobowe) 
• wyżywienie (3 posiłki dziennie) 
• transport autokwarem (uczniowie MSMS, ATELIER) 
• program teatralny obejmuje warsztat z zakresu: 

✓  czytania performatywnego dramatów z podziałem na dwie grupy, 
✓ analizy wybranych tekstów teatralnych pod względem konstrukcji scen, budowania historii 

i psychologii postaci, ćwiczenia pomagające w odkrywaniu roli poprzez pobudzenie 
wyobraźni i kreatywności. 

✓ poznania sposobów na szybkie konstruowanie fizyczności postaci, w oparciu o technikę 
Michaiła Czechowa. 

✓ wspólnego kreowania i projektowania przestrzeni scenicznej oraz nauki posługiwania się 
niewidzialnym rekwizytem. 

✓ zdobywania umiejętności czytania performatywnego, a także nauki poprawnego 
formułowania myśli i analizy konstrukcji zdania w dramacie. 

✓ aranżacji i wystawienia dramatu w formie performansu. 
✓ zapoznania się ze sposobami na szybką i skuteczną pracę nad rolą w warunkach 

ograniczonego czasu. 
✓ poznawania literatury dramatycznej poprzez jej analizę, w tym: rozumienie postaci i relacji 

zawartych w sztuce oraz zwrócenie uwagi na zawarte w tekście sensy i tematy, 
✓ rozpoczęcia procesu tworzenia postaci w oparciu o różne metody pracy nad rolą m.in. 

pracę Stanisławskiego, metodę Uty Hagen oraz elementy The Method Acting Lee 
Strasberga, 

✓ rozwijania pracy z ciałem poprzez pracę w grupie, w parach, na bazie luźnych etiud 
ruchowych oraz improwizacji, 

✓ pracy warsztatowej zmierzającej do bezpiecznego uwalniania swojej kreatywności i 
wyobraźni, 

✓ treningu fizycznego przygotowującego do pracy na scenie, 
✓ uczenia gier improwizacyjnych pozwalających na rozszerzenie swoich scenicznych 

umiejętności, 
✓ rozwijania umiejętności pracy indywidualnej nad monologami wewnętrznymi postaci, 

stosunkiem do innych postaci ze sztuki, prehistorii postaci oraz pracy nad tzw. wykresem 
postaci 

✓ pracy z głosem, w tym: artykulacja, dźwięczność, śpiew 
• panele edukacyjno-dyskusyjne obejmujące prace nad komiunikacją w grupie w rozumieniu 

poszanowania wrażliwosci uczestników, wzajemnej akceptacji i współpracy, 
• wieczory rekreacyjne (ognisko, karaoke, pokazy solo, wieczory filmowe, itp.) 
• zabawy integracyjne (karaoke, gry, zabawy) 
• opiekę medyczną 
• pakiet bioodnowy: basen, sauna, siłownia (do dyspozycji każdego dnia) 
• dodatkowe ubezpieczenie NNW 
• opiekę w pełni wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-wychowawczej 
• relację fotograficzną 
• gadżety klubowe dla wszystkich uczestników 
• certyfikat uczestnictwa w poszczególnych warsztatach 
• transport autokarem (dla dzieci MSMS/ATELIER) 
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Szczegółowe informacje:  

• Miejsce pobytu: Hotel Atut **** ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary 

• Data Wyjazdu: 14 stycznia 2023. 

• Miejsce zbiórki: MSMS „Edukacja i Sport” ul. Jarosławska 29 w Łodzi 

• Wyjazd: godzina 8:00 

 

• Data powrotu: 14 lipca 2022 r.  

• Miejsce powrotu: MSMS „Edukacja i Sport” ul. Jarosławska 29 w Łodzi 

• Powrót: godzina 18:00 

 

Organizator: Fundacja „Edukacja i Sport”  

Kontakt: Izabella Rześniowiecka-Walter 

e-mail: maestria@uksvictoria.eu 

 

Koordynator i główny trener obozu: Daria Szymańska 

e-mail: d.szymanska@msms.eu 

tel: 883-290-666 

 

 

Kierownik obozu: Beata Gralewska 

e-mail: b.gralewska@msms.eu 

tel: 504-389-875 

 

 

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)
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