
REGULAMIN

DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI i TAŃCA „PRZECISZA”

DZIAŁAJĄCEGO PRZY GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PRZECISZOWIE

z dnia 1.10.2022 roku

§ 1

Dziecięco – młodzieżowy zespół pieśni i tańca „PrzeCisza” jest sekcją artystyczną Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie (zwanej dalej GBP w Przeciszowie).

§ 2

Siedzibą Zespołu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie, ul. Długa 6.

§ 3

W skład Kierownictwa zespołu wchodzi:

• Kierownik GBP w Przeciszowie,

• Instruktor prowadzący Zespół (Instruktor Zespołu),

• Instruktor ds. kultury zatrudniony w GBP w Przeciszowie.

§ 4

1. Dziecięco – młodzieżowy zespół pieśni i tańca „PrzeCisza” zwany dalej Zespołem (DMZPiT 
„PrzeCisza”), jest zespołem amatorskim, zrzeszającym dzieci i młodzież w wieku do 25 lat. 

2. Ustala się maksymalną liczbę członków Zespołu – 20 osób.

3. Zajęcia w zespole są odpłatne. 

4. Odpłatność obowiązuje od 2.01.2023 roku.

§ 5

Cele działalności Zespołu:

1. Wzbogacanie wiedzy o polskiej kulturze regionalnej, ludowej i narodowej.

2. Budzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w dziedzinie muzyki i tańca. 

3. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia poziomu ogólnej 
kultury dzieci i młodzieży. 

4. Rozwój kultury fizycznej, wychowanie prozdrowotne. 

5. Reprezentowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie oraz Gminy Przeciszów, na terenie 
kraju i poza jego granicami. 

6. Sceniczna prezentacja artystycznie opracowanych polskich tańców narodowych i regionalnych. 



7. Popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, muzyki, pieśni i integrowanie dzieci i młodzieży. 

8. Kształtowanie wartości i umiejętności przydatnych w dalszym życiu.

§ 6

Zajęcia prowadzi Instruktor Zespołu. Dobór choreografii, planowany wybór utworów powierza się 
Instruktorowi Zespołu. Instruktor Zespołu podlega bezpośrednio kierownikowi Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie.

§ 7

Członek Zespołu otrzymuje stroje taneczne i rekwizyty. Odbiór strojów i rekwizytów kwitowany jest  na 
Karcie przekazania, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 8

1. Członek Zespołu ma prawo: 

• uczestniczyć w zajęciach;

• uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych dla Zespołu;

• brać udział w imprezach artystycznych na terenie kraju i poza jego granicami (jak festiwale, 
projekty, itp).;

• otrzymywać wyróżnienia i nagrody.

2. Obowiązkiem członka Zespołu jest:

• przestrzegać postanowień Regulaminu Zespołu;

• systematycznie i punktualnie przychodzić na zajęcia taneczne, wokalne i próby;

• uczestniczyć w koncertach i innych działaniach Zespołu;

• dbać o stroje, rekwizyty sceniczne i instrumenty;

• swoją postawą i zachowaniem budować pozytywny wizerunek Zespołu;

• godnie reprezentować Zespół w kraju i za granicą;

• dbać o powierzone mienie, w tym wypożyczony strój.

§ 9

1. W wyznaczonym przez Instruktor ds. kultury terminie członek Zespołu obowiązany jest do zwrotu 
strojów tanecznych i wszystkich posiadanych rekwizytów. Stroje powinny być czyste i naprawione.

2. W razie rezygnacji z przynależności do Zespołu należy niezwłocznie zwrócić posiadane stroje 
taneczne i rekwizyty w stanie o jakim mowa w ust. 1.



3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (dłuższej niż 1 miesiąc), uczestnik 
zajęć zostaje skreślony z Zespołu, jednocześnie jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu 
posiadanego stroju tanecznego i rekwizytów w stanie o jakim mowa w ust. 1.

4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia powierzonego mienia członek Zespołu zostaje obciążony 
kosztami zakupu zagubionego stroju oraz rekwizytów.

§ 10

Wyjazdy na festiwale,  projekty i inne wydarzenia artystyczne są wyróżnieniem członka Zespołu.

§ 11

Zasady uczestnictwa członka Zespołu w festiwalach, projektach i innych wydarzeniach artystycznych:

1. Decyzja o wyborze formy wyjazdowej jest podejmowana przez Kierownictwo Zespołu.

2. O uczestnictwie członka Zespołu w formie wyjazdowej (festiwalu, projekcie, obozie itp.) decydują
rodzice/opiekunowie  prawni,  składając  pisemną  deklarację,  po  zapoznaniu  się  z  warunkami  i
zasadami wyjazdu. 

3. Obecność  rodziców/opiekunów  prawnych  na  zebraniach  informacyjnych  jest  obowiązkowa.
Nieobecni na zebraniu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zapoznać się  z warunkami i
zasadami danej formy i również złożyć deklarację uczestnictwa/braku uczestnictwa w wyjeździe. 

4. Ostateczną decyzję o wyjeździe, na podstawie zebranych deklaracji, podejmuje Kierownik GBP w
Przeciszowie.

§ 12

Członkowie Zespołu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem 
Zespołu i potwierdzić ten fakt stosownym oświadczeniem, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

…............................................

Podpis Kierownika GBP   



Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA PRZEKAZANIA STROJU

Imię i nazwisko: ……………………………………………...

Część składowa stroju Data wydania Data zwrotu Data wydania Data zwrotu Data wydania Data zwrotu

Spódnica

UWAGI

Data i Podpis

Halka

UWAGI

Data i Podpis

Korale małe

UWAGI

Data i Podpis

Korale duże

UWAGI

Data i Podpis

Wianek

UWAGI



Data i Podpis

Gorset/surdut

UWAGI

Data i Podpis

Koszula/bluzka

UWAGI

Data i Podpis

Spodnie

UWAGI

Data i Podpis

Kapelusz

UWAGI

Data i Podpis



Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego warunki.

…............................................                                                                    …..........................................

Podpis Uczestnika Zespołu                                                                  Podpis Rodzica/prawnego Opiekuna

Przeciszów, dnia ..........................................

                                     


