
Szkolenie 10 sur 10 /  21 - 22 październik 2017  
Teatr Nowy w Łodzi $!!

REGULAMIN. !!
1. !!

Szkolenie 10 sur 10 odbywa się w Teatrze Nowym w Łodzi w dniach 21 - 22 października 2017 
roku. Adresowane jest do nauczycieli języka francuskiego uczących w liceach. !!

2.  !
Organizatorem szkolenia jest Drameducation - Międzynarodowe Centrum Teatru 
Francuskojęzycznego w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Stowarzyszenie Łódzkie Bardziej 
Francuskie. !!

3.  !
Master Class trwa dwa dni i obejmuje 11 godzin zegarowych zajęć. !
21.10.2017 w godzinach od 13.00 do 19.00 (dwie przerwy kawowe, 15 minut każda) !
22.10.2017 w godzinach od 8.30 do 13.30 (dwie przerwy kawowe, 15 minut każda) !!

4.  !
Organizator zapewnia uczestnikom nocleg (z 21.10. do 22.10 2017) oraz wyżywienie w dniach 
21.10.2017 (poczęstunek powitalny oraz uroczysta kolacja) oraz 22.10.2017 (śniadanie, lunch 
box). Zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2 osobowych z pojedynczymi łóżkami (2 osoby w 
pokoju). !!

5.  !
Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia deklaracji uczestnictwa, podpisanie jej, zeskanowanie i 
odesłanie do organizatorów, na adres: info.drameducation@gmail.com w nieprzekraczalnym 
terminie, do 10 października 2017, godzina 20.00. Deklaracja jest załącznikiem do niniejszego 
regulaminu. !!

6.  !
Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w całym szkoleniu (11h). !!

7.  !
Szkolenie odbywa się w j. francuskim bez polskiego tłumaczenia. Szkolenie prowadzone jest 
przez: Iris Munos, francuską aktorkę i reżyserkę (8h), Jana Nowaka, nauczyciela FLE (3h). !!

8.  !
Obowiązuje strój sportowy: spodnie, koszulka / bluza, obuwie sportowe. !!

9.  !
Uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowego w kwocie 40 zł, w nieprzekraczalnym 
terminie do 13 października 2017 roku. Numer konta: 77 1140 2004 0000 3102 7438 9133. Tytuł 
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przelewu: Szkolenie - Nazwisko uczestnika.  !!
!

10.  !
Niezastosowanie się do poniższego regulaminu skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do udziału 
w szkoleniu. !!

11.  !
W razie pytań i wątpliwości organizatorzy dostępni są pod adresem e-mail: 
info.drameducation@gmail.com!!!!!!!
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