Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury
nr 25/2022 z dnia 16.08.2022 r.

REGULAMIN ZESPOŁÓW TANECZNYCH
Rzeszowskiego Domu Kultury

§1
CZŁONKOWIE ZESPOŁU
1.

Uczestnikami zajęć tanecznych mogą zostać dzieci (od 4 roku życia), młodzież, dorośli oraz seniorzy, wykazujący
predyspozycje ruchowe i brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.
§2
OBOWIĄZKI TANCERZA
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Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach tanecznych.
Przychodzić na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem, by spokojnie przebrać się w obowiązkowy strój do ćwiczeń
(wg ustaleń choreografa).
Podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom prowadzącego choreografa w sprawie doboru stroju, repertuaru,
sposobu trenowania lub wykonania choreografii.
Uczestnik zobowiązany jest zgłaszać instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, w szczególności urazy
i kontuzje.
Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za strój sceniczny. Wybór stroju oraz jego koszt ustalany
jest przez choreografa danego zespołu.
Przychodzić punktualnie na spotkania przedwyjazdowe, a po każdym występie pozostawić garderobę i autokar w stanie
czystym.
Stroje sceniczne wykorzystywane podczas występów oraz stroje do ćwiczeń powinny być czyste i wyprasowane.
W każdej choreografii obowiązuje ustalony wcześniej przez choreografa wizerunek (uczesanie, makijaż, brak biżuterii
osobistej itp.). Obowiązuje on podczas każdego występu, bez względu na rangę imprezy.
Strój sceniczny stanowi integralną część choreografii i nie może być wykorzystywany do innych celów niż występ z zespołem.
Uczestniczyć we wszystkich wyjazdach i występach w trakcie sezonu kulturalnego, brak uczestnictwa w dwóch występach
(bez wcześniejszego zgłoszenia absencji) powoduje wykreślenie z listy członków zespołu.
W przypadku nieobecności na próbie generalnej, tancerz nie może brać udziału w występie galowym.
Szanować mienie i powierzone kostiumy sceniczne.
Zapoznawać się z informacjami zamieszczonymi na e-mailu zespołu, na którym będą umieszczane wszelkie informacje
dotyczące występów, prób itp.
Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd i dostarczenia
jej choreografowi przed wyjazdem.
Uczestnik zajęć tanecznych nie może wykorzystywać choreografii przygotowanych pod nadzorem instruktora do celów innych
niż realizowane przez Rzeszowski Dom Kultury.
Uczestnik zajęć tanecznych zobowiązuje się do udziału w dodatkowych wydarzeniach, takich jak zawody, warsztaty,
zgrupowania itd., organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury.
§3
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.
2.

Zapisując dziecko na zajęcia taneczne rodzice/prawni opiekunowie są świadomi stanu zdrowia dziecka, uczestniczy
ono w zajęciach na ich odpowiedzialność.
Rodzice/prawni opiekunowie zapisujący dziecko na zajęcia taneczne potwierdzają, że dziecko posiada ubezpieczenie NNW.

