Regulamin zapisów i udziału w warsztatach edukacyjnych w Domu Spotkań z Historią
1. Aktualny program warsztatów dostępny jest na stronie internetowej Domu Spotkań z Historią
w zakładce edukacja oraz wydawany w formie folderów, dostępnych w Recepcji DSH.
Wszelkich informacji o warsztatach udzielają także pracownicy Działu Edukacji pod numerem
telefonu 22 255 05 25.
2. Zapisy na zajęcia prowadzone są telefonicznie, pod numerem telefonu 22 255 05 25. Podczas
zapisu uzgadniany jest termin, godzina oraz tematyka warsztatów. Informacje, które
konieczne są do ustalenia terminu to także: wiek i liczebność grupy, adres szkoły, imię
i nazwisko oraz telefon komórkowy do opiekuna/koordynatora grupy.
3. Warsztaty w DSH prowadzone są dla wszystkich typów szkół, studentów, słuchaczy
uniwersytetów III wieku oraz innych grup zorganizowanych.
4. Na zajęcia zapraszamy także grupy osób niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo
i intelektualnie. Prosimy o dokładne określenie potrzeb i poziomu grupy podczas ustalania
terminów warsztatów.
5. Warsztaty mogą być prowadzone w języku polskim, niemieckim, angielskim lub rosyjskim.
6. Zalecane jest zapisanie grupy na zajęcia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Grupa zapisywana na warsztaty może liczyć od 15 do 25 osób. Grupy mniej lub bardziej
liczne mogą być zapisane po uzgodnieniu tego faktu z pracownikiem Działu Edukacji.
W przypadku grup liczniejszych niż 25 osób, istnieje możliwość zorganizowania dwóch
warsztatów równocześnie.
8. Zapisy na zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny, aż do wyczerpania puli bezpłatnych
miejsc.
9. Zajęcia prosimy odwoływać z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin. Jeżeli grupa nie pojawi
się na zajęciach bez uprzedzenia, nie zostanie ona ponownie zapisana na warsztaty.
10. Warsztaty edukacyjne w DSH trwają 90 minut, wyjątkiem są spacery edukacyjne, które,
w zależności od trasy, mogą trwać dłużej oraz zajęcia dla najmłodszych (zerówki), które trwają
60 minut.
11. Zajęcia odbywają się w siedzibie DSH przy ulicy Karowej 20, wyjątkiem są spacery i gry
miejskie. Miejsce zbiórki jest wówczas ustalane w zależności od trasy spaceru i miejsca
odbywania się gry.
12. Zajęcia w DSH odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10.00-17.00. Po
wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w sobotę lub
niedzielę.
13. Podczas wszystkich typów zajęć wymagana jest obecność koordynatora/opiekuna grupy.
14. Po zakończonych warsztatach, koordynatorów/opiekunów grup bardzo prosimy o wypełnienie
ankiety ewaluacyjnej.
15. Warsztaty edukacyjne w DSH są bezpłatne, wyjątkiem są zajęcia prowadzone w językach
obcych, oraz zajęcia, na które grupy zgłaszają się w ramach projektu, który uzyskał
dofinansowanie z innych źródeł. Opłaty mogą być także pobierane za przygotowanie i
poprowadzenie warsztatów nie będących w aktualnej ofercie DSH.
16. Niedozwolone jest pobieranie przez koordynatorów grup opłat od uczestników za warsztaty,
które DSH zorganizował bezpłatnie.
17. Zapisanie się na zajęcia w DSH jest jednoznaczne w zaakceptowaniem regulaminu.
Dodatkowe informacje o zapisach podczas akcji Lato i Zima w mieście
1. Akcje Lato i Zima w mieście organizowane są podczas ferii zimowych dla województwa
mazowieckiego oraz przez dwa tygodnie wakacji letnich (dokładne terminy podawane są na
stronie internetowej Działu Edukacji).
2. Na warsztaty w ramach akcji Lato i Zima w mieście zapisujemy tylko grupy zorganizowane.
3. Grupy z jednej placówki mogą w ramach akcji Lato i Zima w mieście zapisać się
na maksymalnie cztery warsztaty w ciągu dwóch tygodni trwania akcji.

