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REGULAMIN  ZESPOŁU  TEATRALNO-WOKALNEGO „FANTAZJA” 
W SZYDŁOWCU 

  

1. Zespół Teatralno-Wokalny „Fantazja” jest amatorską grupą artystyczną działającą 

przy Stowarzyszeniu Emerytów „Spokojna Jesień Życia” w Szydłowcu zrzeszającą 

seniorów (55+) z Szydłowca i okolic. 

2. O przyjęciu na członka Zespołu decyduje Kierownictwo Zespołu po zasięgnięciu 

opinii aktualnych członków Zespołu. 

3. Cele działalności Zespołu: 

a) wzbogacanie wiedzy o polskiej kulturze regionalnej, ludowej i narodowej, 

b) budzenie i rozwijanie zainteresowań seniorów w dziedzinie teatru, muzyki 

i tańca, 

c) kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz 

podnoszenia poziomu ogólnej kultury seniorów, 

d) reprezentowanie Stowarzyszenia, miasta Szydłowca, regionu i Polski na 

terenie kraju i poza jego granicami, 

e) sceniczna prezentacja artystycznie opracowanych piosenek polskich 

i zagranicznych, poezji, treści rozrywkowych i własnej twórczości, 

f) kształtowanie wartości i umiejętności przydatnych w codziennym życiu. 

4. Kierownictwo Zespołu stanowią: 

a) kierownik Zespołu, decydujący o całokształcie działalności Zespołu, 

reprezentujący Zespół przed Stowarzyszeniem, 

b) kierownik artystyczny, decydujący o sprawach artystycznych (repertuar, 

choreografia, aranżacje, program występów itp.). 

5. Kierownictwu Zespołu podlegają wszyscy jego członkowie. 

6. O powierzeniu funkcji kierowniczych decyduje Zarząd Stowarzyszenia. 

7. Kierownictwo Zespołu swoje decyzje opiniuje wśród członków Zespołu. 

8. Organami wspomagającymi działalność Zespołu mogą być instytucje państwowe 

i samorządowe, urzędy, szkoły, uczelnie, zakłady pracy i firmy oraz osoby fizyczne. 

9. Członek Zespołu ma prawo: 

a) uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych dla Zespołu lub jego 

członków, 

b) brać udział w imprezach artystycznych na terenie kraju i poza jego granicami, 

jak festiwale, projekty, wyjazdy artystyczne, itp. na zasadach określonych 

przez Kierownictwo Zespołu, 

c) wysuwać wnioski, propozycje i uwagi skierowane do Kierownictwa dotyczące 

programowej działalności Zespołu. 

d) otrzymywać wyróżnienia i nagrody. 

10. Obowiązki członka Zespołu: 

a) obecność na wszystkich próbach i koncertach (nieobecność na zajęciach 

może być spowodowana chorobą lub przypadkiem losowym), 

b) zachowanie odpowiedniego wyglądu na scenie, ustalonego przez Kierownika 

artystycznego, 

c) aktywne uczestniczenie w próbach tanecznych i wokalnych, świadome 

i konsekwentne podnoszenie swojego indywidualnego poziomu 

artystycznego, 

d) wykonywanie poleceń Kadry kierowniczej, 
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e) poprzez swoją postawę i godne zachowanie tworzenie i umacnianie dobrego 

wizerunku Zespołu, 

f) bycie koleżeńskim, życzliwym i pomocnym wobec innych członków Zespołu, 

g) bezwzględne szanowanie i chronienie przed uszkodzeniem strojów, 

instrumentów i rekwizytów scenicznych, 

h) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, wyrażenie zgody na jego 

przestrzeganie, przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

11. W razie rezygnacji z przynależności do Zespołu obowiązkiem członka jest zwrócić 

kostiumy sceniczne i uzupełnić wszystkie zaległości finansowe. 

12. Wyjazdy na festiwale, konkursy, projekty i inne wydarzenia artystyczne są 

wyróżnieniem dla członka Zespołu, a jednocześnie obowiązkiem godnego 

reprezentowania Stowarzyszenia, regionu i kraju. 

13. Członek Zespołu podczas pobytu za granicą ma obowiązek bezwzględnej 

subordynacji wobec Kierownictwa Zespołu oraz zachowania postawy godnej 

Polaka. 

14. Członek Zespołu, który odszedł z Zespołu z powodów od niego niezależnych może 

wrócić do Zespołu po ustaniu powyższych przyczyn i za zgodą Kierownictwa 

Zespołu reprezentować Zespół na koncertach, festiwalach, konkursach, projektach 

po osiągnięciu odpowiedniego poziomu artystycznego. 

15. Członkostwo w Zespole ustaje w wyniku: 

a) rezygnacji ustnej lub pisemnej wyrażonej do Kierownika Zespołu, 

b) skreślenia z listy członków w wyniku nałożenia kary. 

16. Za aktywną i twórczą postawę, zaangażowanie w pracy na rzecz Zespołu, 

długoletni staż w Zespole oraz inne zasługi członek może zostać wyróżniony 

lub nagrodzony. 

17. Za ewidentne i świadome naruszanie niniejszego Regulaminu członek Zespołu 

może być ukarany: 

a) ograniczeniem udziału w koncertach Zespołu, 

b) niezakwalifikowaniem na wyjazd Zespołu, 

c) zawieszeniem w prawach członka, 

d) skreśleniem z listy członków Zespołu. 

18. O przyznawaniu nagród i kar decyduje Kierownictwo Zespołu. 

19. Kierownictwo Zespołu po uzyskaniu opinii Zarządu Stowarzyszenia ma prawo 

w uzasadnionym przypadku dokonać okresowej lub stałej zmiany postanowień 

niniejszego Regulaminu. 
  
 
 
 
 
 
 
Szydłowiec. dnia .................................... 2019 r. 


