REGULAMIN SZKOLNEJ AKADEMII FILMOWEJ
im. Piotra Łazarkiewicza 2019/2020
1. Zapisy do programu kino z klasą przyjmowane są w trybie ciągłym od dnia 8 maja 2019 – 15
czerwca 2019 dla szkół podstawowych i od dnia 8 maja – 20 czerwca 2019 dla przedszkoli.
2. Program Akademii składa się z cykli tematycznych dopasowanych do wieku odbiorców.
3. Każdy cykl szkół podstawowych składa się z 7 projekcji. Każdy cykl przedszkoli składa się z 4
projekcji.
4. Każda projekcja poprzedzona jest prelekcją. Do każdego filmu na stronie
www.akademia.jarocin.pl umieszczane są własne lub dystrybucyjne materiały edukacyjne do
swobodnego wykorzystania w pracy w szkole.
5. Warunkiem uruchomienia cyklu jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby uczestników.
Warunkiem uruchomienia seansu jest zebranie grupy minimum 50 osobowej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego terminu spotkania, z przyczyn od
niego niezależnych (o czym będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem).
8. Wszelkie informacje dotyczące programu publikowane będą na stronie Akademii
www.akademia.jarocin.pl.
9. Nauczyciel, zapisując klasę do programu, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od
koordynatorów programu.
10. Nauczyciel, który zgłasza klasę do programu, jest jego szkolnym koordynatorem i odpowiada
za przepływ informacji wśród uczniów i innych opiekunów danej klasy.
11. Nauczyciel, zapisując klasę do programu, bierze odpowiedzialność za jej zachowanie w kinie.
W szczególności dotyczy to kultury uczniów w trakcie prelekcji i seansu.
12. Nauczyciel odpowiada za porządek na sali kinowej.
13. Koordynatorkami projektu ze strony kina Echo są Małgorzata Niestrawska i Magdalena
Wojciechowska Kontakt: 62 747 11 19 magdalena.wojciechowska@jarocin21.pl,
malgorzata.niestrawska@jarocin21.pl
14. Cena biletu dla jednej osoby na pokazy danego cyklu 7 spotkań uzależniona jest ilości
zadeklarowanych seansów, w których grupa weźmie udział
Szkoła podstawowa:
7 seansów – 5 zł /osoby
5-6 seansów – 7 zł/osoby
1-4 seansów- 10 zł/osoby
Przedszkola
4 seanse – 5 zł /osoby
3 seanse – 7 zł/osoby
1-2 seansów- 10 zł/osoby
15. Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

