REGULAMIN DZIECIĘCEGO ZESPOŁU REGIONALNEGO GMINY DOBRA
pod patronatem ZESPOŁU REGIONALNEGO „JURKOWIANIE”
I. STRUKTURA ZESPOŁU I ZASADY FUNKCJONOWANIA; UCZESTNICTWO
1. Dziecięcy Zespół Regionalny Gminy Dobra działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej.
2. Zespół tworzą instruktor tańca i śpiewu- Kierownik Zespołu, muzyka ludowa oraz
wychowankowie Dziecięcego Zespołu Regionalnego Gminy Dobra.
3. Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu: poniedziałki w godzinach od 15.30
do 16.30- próba zbiorowa i czwartki w godzinach od 14:50 do 15:20 grupa przygotowawcza
a od 16:00 do 17:00 grupa starsza w sali gimnastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej.
W szczególnych przypadkach zajęcia mogą być przeniesione na inny dzień, godzinę
oraz miejsce przez kierownika zespołu- Karolinę Czech- Dziadoń.
4. O wszelkich zmianach dotyczących zajęć, dodatkowych spotkań, działalności Zespołu,
rodzice

informowani

są

pisemnie

(w

tym

wiadomość

SMS),

bądź

ustnie

przez Kierownika Zespołu.
5. Spotkania przeznaczone są dla dzieci od 7 do 15 r.ż.
6. Dzieci poniżej 7 r.ż są przyjmowane do zespołu tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu
akceptacji kierownika zespołu.
7. Decyzją Kierownika Zespołu dziecko poniżej 7 r.ż. może pozostać w grupie przygotowawczej
do osiągnięcia 7 r.ż.
8. Dzieci, które zostaną przyjęte na zajęcia od nowego roku szkolnego, przyjmowane
są na okres próbny, który trwa do ferii zimowych bieżącego roku.
9. Dzieci w wieku przedszkolnym, które zostaną przyjęte na zajęcia od nowego roku szkolnego
przyjmowane są na 2 tygodniowy okres próbny.
10. W trakcie okresu próbnego prowadzona jest obserwacja dziecka pod kątem predyspozycji
uczestnictwa w Zespole. Szczególnie brane są pod uwagę :
- frekwencja,
-rozwój predyspozycji ruchowo-muzycznych,
- zachowanie dziecka w grupie,
- zainteresowanie i aktywność dziecka na zajęciach,
11. Pod koniec okresu próbnego, kierownik przeprowadza
z

rodzicami/opiekunami

dziecka

w

celu

podsumowania

kwalifikacji do zespołu.
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ewentualnej
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12.

Zakończenie

działalności

w

zespole

następuje

po

ukończeniu

8

kl.

Szkoły

Podstawowej czyli w 15 r.ż.
13. Kwalifikację wychowanka do reprezentowania zespołu podczas występów dokonuje
Kierownik zespołu w na podstawie:
- frekwencji,
- gotowości do wykonywania programu artystycznego,
14. W konkursach i przeglądach reprezentujących Zespół mogą brać udział dzieci od 7 r.ż.
15. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przynosić na zajęcia obuwie zmienne.
16. Dzieci przyjmowane są do Zespołu na początku roku szkolnego a także, w szczególnych
przypadkach,

w

trakcie

jego

trwania,

po

uprzednim

wyrażeniu

akceptacji

przez Kierownika Zespołu.
17. Uczestnicy biorą udział we wskazanych przez Kierownika oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Dobrej przeglądach oraz okolicznych występach reprezentując Gminny Ośrodek Kultury
w Dobrej na terenie regionu oraz poza jego granicami.
18. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne.
19. Rodzice/ opiekunowie prawni wychowanka zespołu wyrażają zgodę na publikację
zdjęć z jego udziałem.
II. OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWANKA ZESPOŁU
Obowiązki:
Wychowanek Dziecięcego Zespołu Regionalnego Gminy Dobra ma obowiązek:
1. Przestrzegać regulaminu DZR,
2. Regularnie uczestniczyć w zajęciach,
3. Poruszać się na terenie GOK w Dobrej, dbając o bezpieczeństwo własne i innych,
4. Zachować porządek i czystość w pomieszczeniach, w których przebywa,
5. Punktualnie przybywać na zajęcia i imprezy organizowane z udziałem Zespołu,
6. Nie oddalać się z budynku GOKu, bądź innego wyznaczonego miejsca próby
bez

opieki

rodziców

lub

kierownika

w

czasie

zaplanowanych

oraz przerw pomiędzy nimi.
7. Usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach telefonicznie lub ustnie,
8. Dbać o właściwy strój i wygląd na scenie zgodnie z zaleceniami kierownika,
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9. Zapoznawać się z bieżącymi komunikatami podawanymi w formie pisemnej lub ustnej
i przekazywać ich treść rodzicom,
10. Opiekować

się

młodszymi

lub

słabszymi,

wykazując

koleżeńską

postawę

wobec dzieci w Zespole,
11. Znać regulamin DZR.
12. Uczestniczyć

w

podstawowych

formach

zajęć,

punktualnie

rozpoczynać

i kończyć zajęcia.
13. Znać

zasady

współżycia

i

dobrego

zachowania

w

Zespole

oraz zasady bezpieczeństwa.
14. Prezentować kulturalnie wobec kierownika zespołu swoje problemy związane
z pracą w Zespole.
Prawa:
Wychowanek Dziecięcego Zespołu Regionalnego Gminy Dobra ma prawo:
1. Do opieki kierownika podczas przerw, koncertów i innych imprez z udziałem zespołu.
2. Do bycia traktowanym z uwagą i szacunkiem.
3. Być powiadamianym o wszystkich wydarzeniach planowanych w ramach działalności
Zespołu oraz zmianach miejsca odbywania się prób.
4. Uczestniczyć w wydarzeniach po uzyskaniu kwalifikacji przez kierownika zespołu.
5. Zwracać się do Kierownika Zespołu oraz Dyrektora GOK w sytuacjach problemowych.
III. NAGRODY I KARY
Nagrody:
1. Nagrody i kary mogą udzielić Kierownik Zespołu oraz Dyrektor GOKu.
2. Nagrody w formie wyróżnienia, pochwały lub nagrody rzeczowej mogą otrzymać
wychowankowie Zespołu za wyróżniający się lub wysoki poziom umiejętności
artystycznych, nienaganne zachowanie lub wzorową frekwencję.
Formy nagród:
a) Pochwała ustna wychowanka w obecności grupy,
b) Wręczenie dyplomu przez Kierownika Zespołu,
c) Wręczenie dyplomu lub nagroda Dyrektora GOKu.
Kary:
1. Upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka Zespołu lub skreślenie z listy
może nastąpić po naruszeniu regulaminu.
2. Formy kar:
a) Ustne zwrócenie uwagi przez Kierownika Zespołu,
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b) Upomnienie lub nagana ustna Kierownika w obecności grupy,
c) Upomnienie lub nagana ustna Kierownika Zespołu w obecności rodziców,
d) Skreślenie wychowanka z listy Zespołu decyzją Dyrektora GOKu na wniosek
Kierownika Zespołu, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców,
e) Każdorazowo rodzice informowani są ustnie lub pisemnie przez Kierownika Zespołu
o udzieleniu jakiejkolwiek formy kary,
f)

W szczególnych przypadkach kradzieży w GOKu, zniszczenia mienia Zespołu,
a także naruszenia norm współżycia, Kierownik Zespołu wnosi do Dyrektora GOKu
o wykreślenie z listy członków Zespołu.

g) Od decyzji Dyrektora GOKu nie przysługuje prawo odwołania.
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