
REGULAMIN  ZESPOŁU  TAŃCA  LUDOWEGO  „MALI GORZOWIACY” 

z dnia 1.12.2019 r. 

 

§ 1. 

Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” jest sekcją artystyczną Młodzieżowego 
Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. 

§ 2. 

Siedzibą Zespołu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 8  

§ 3. 

Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” zwany dalej Zespołem,  jest zespołem 
amatorskim, zrzeszającym dzieci i młodzież. 

§ 4. 

Cele działalności Zespołu: 

1. Wzbogacanie wiedzy o polskiej kulturze regionalnej, ludowej i narodowej. 
2. Budzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci 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 Młodzieżowego Domu Kultury, miasta, województwa i Polski 

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 poprzez taniec.  
8. Kształtowanie wartości i umiejętności przydatnych w dalszym życiu. 

§ 5. 

      1.Struktura organizacyjna Zespołu:                                                                                         
 1) Kierownictwo Zespołu, w którego skład wchodzą:                                                          
 a) kierownik Zespołu,        
  b) kierownik artystyczny,       
  c) kierownik kapeli.        

      2. Kierownictwu Zespołu podlegają:                                                                                      
 a) nauczyciele- akompaniatorzy,                                                                                       
 b) nauczyciel przygotowania wokalnego,                                                                              
 c) konserwator strojów ludowych.                                                                                                   

3. O powierzeniu funkcji kierowniczych wymienionych w ustępie 1 i 2 decyduje 
dyrektor MDK w Gorzowie Wlkp. 

4. Działalność Zespołu wspomaga Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca 
Ludowego „Mali Gorzowiacy”. 



 

§ 6. 

1. Organem samorządowym Zespołu są Rady Grup. 
2. Każda grupa wybiera ze swego grona, na okres 1 roku, Radę Grupy, w której 

skład wchodzi od 4 do 6 członków. 
3. Rada Grupy wybierana jest większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 

aktualnej liczby  członków grupy, w głosowaniu jawnym lub tajnym. Decyzję o 
wyborze formy głosowania podejmuje grupa  zwykłą większością głosów w 
głosowaniu jawnym.  

4. Kandydatów do Rady Grupy zgłaszają członkowie grupy. Każdy członek grupy 
może zgłosić swoją kandydaturę na członka Rady Grupy.   

5. Rada Grupy na pierwszym, po wyborze spotkaniu, wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego. 

6. Grupa może w trakcie trwania kadencji dokonać zmiany w  składzie Rady 
Grupy. 

                                                       § 7. 

Zadaniem Rady Grupy jest:                                                                                 

1. Reprezentowanie członków grupy wobec kierownictwa Zespołu, a w razie              
potrzeby bezpośrednio wobec dyrektora MDK, 
2. Organizowanie działań artystycznych i pozaartystycznych na rzecz całego 
Zespołu i MDK,           
3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół ZTL „Mali Gorzowiacy”,  
4. Pomoc kierownictwu, Stowarzyszeniu w sprawach organizacyjnych i    
wychowawczych,          
5. Prowadzenie działalności zmierzającej do jak najlepszej integracji nowych 
członków z grupą, w tym  organizowanie imprez, działań,    
6. Sygnalizowanie i wyjaśnianie wszelkich problemów dotyczących członków 
grupy i Zespołu,          
7. Dbanie o dobre relacje w grupie i Zespole,     
8. Udział w przydzielaniu członkom grupy układów tanecznych oraz w wyborze 
tancerzy na wyjazdy Zespołu,        
9. Zawiadamianie kierownictwa Zespołu o niewłaściwym zachowaniu członków 
grupy, łamaniu przez nich regulaminu Zespołu. 

§ 8. 

Decyzje o obsadzeniu członka Zespołu w repertuarze (przydzielenie układów 
tanecznych ), po konsultacji z Radą Grupy, o przeniesieniu członka Zespołu do innej 
grupy, podejmuje Kierownictwo Zespołu kierując się osiągniętym poziomem 
umiejętności, sprawnością fizyczną, koordynacją ruchową, dyspozycyjnością, wiekiem 
tancerza-członka Zespołu. 

§ 9. 

Po przydzieleniu układów tanecznych członek Zespołu otrzymuje stroje taneczne i 
rekwizyty. Odbiór strojów i rekwizytów kwitowany jest  na dokumencie, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 



                                                      § 10. 

1. Członek Zespołu ma prawo:        
 1) uczestniczyć w zajęciach,                          
 2) wybierać i być wybieranym do Rady Grupy,     
 3) uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych dla Zespołu, 
 4) brać udział w imprezach artystycznych na terenie kraju i poza jego 
granicami, jak festiwale, projekty, obozy artystyczne i itp.,    
 5) poprzez Radę Grupy wysuwać wnioski, propozycje i uwagi skierowane do     
kierownictwa, dotyczące programowej działalności Zespołu,                                             
 6) otrzymywać wyróżnienia i nagrody. 

2. Obowiązkiem członka Zespołu jest :       
 1) przestrzegać postanowień regulaminu Zespołu oraz regulaminu wyjazdów, 
 2) systematycznie i punktualnie przychodzić na zajęcia taneczne, wokalne  i      
próby                                
 3) uczestniczyć w koncertach i innych działaniach Zespołu,   
 4) dbać o stroje, rekwizyty sceniczne  i instrumenty,    
 5) swoją postawą i zachowaniem budować pozytywny wizerunek Zespołu,
 6) godnie reprezentować Zespół w kraju i za granicą,    
 7) sumiennie wykonywać polecenia kadry kierowniczej,   
 8) być koleżeńskim, życzliwym i pomocnym wobec innych członków Zespołu,          
 9) zachowywać się kulturalnie wobec kierownictwa Zespołu i kadry 
nauczycielskiej, 
         10) aktywnie uczestniczyć w realizacji inicjatyw Rady Grupy,    
          11) uczestniczyć w zajęciach w stroju pozwalających na swobodne 
wykonywanie ćwiczeń ruchowych, w obuwiu z miękką podeszwą, włosy powinny być 
spięte, bez  ozdób i dodatkowych elementów,       
          12) występując na scenie zachować odpowiedni wygląd , a w szczególności 
 makijaż sceniczny powinien być adekwatny do potrzeb i warunków 
koncertowych, niepomalowane paznokcie, bez prywatnych ozdób, włosy w kolorze 
naturalnym,  dziewczęta – długie bez grzywki, chłopcy estetycznie podcięte, bez 
współczesnych elementów,        
 13) zwrócić czyste i naprawione stroje, bielizna powinna być wyprana, 
 wykrochmalona i wyprasowana , buty podbite i wypastowane,  
 14) zgłaszać prowadzącemu zajęcia wszelkie objawy niedyspozycji, 
 15) dbać o higienę osobistą oraz o czystość, ład i porządek w szatni, w miejscu 
gdzie  odbywają się zajęcia i  próby oraz w innych miejscach przebywania z Zespołem.     
     

§ 11. 

Członków Zespołu obowiązuje zakaz palenia papierosów, e papierosów, spożywania 
alkoholu i zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

 

§ 12. 

Nieobecność na zajęciach  może być spowodowana chorobą lub przypadkiem 
losowym. Informację o nieobecność zgłasza prowadzącemu zajęcia rodzic/opiekun 
prawny członka Zespołu. 

 



§ 13. 

Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i 
innych urządzeń nagrywających.  

§ 14. 

1.W wyznaczonym przez Kierownictwo Zespołu terminie członek Zespołu  obowiązany 
jest do zwrotu strojów tanecznych i  wszystkich posiadanych  rekwizytów. Stroje 
powinny być czyste i naprawione, bielizna wyprana, wykrochmalona i wyprasowana, 
buty podbite i wypastowane. 

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

§ 15. 

Członkowie Zespołu, którzy odeszli z Zespołu z powodu zakończeniu edukacji w 
szkole średniej, podjęcia nauki w innym mieście, zmiany miejsca zamieszkania oraz 
choroby, która  uniemożliwia taniec mogą reprezentować Zespół i uczestniczyć 
czynnie w koncertach, festiwalach, obozach i projektach.  

§16. 

1. Wyjazdy na festiwale, obozy, projekty i inne wydarzenia artystyczne jest 

wyróżnieniem członka Zespołu, a jednocześnie obowiązkiem godnego 

reprezentowania MDK, Zespołu, kraju. 

2. Decyzja o wyborze formy wyjazdowej jest podejmowana na zebraniu rodziców 

/opiekunów  prawnych z Kierownictwem Zespołu, po zapoznaniu się z warunkami i 

zasadami wyjazdu, zwyczajną większością głosów i dotyczy wszystkich członków 

grupy.                                                                                                                   

3.      O uczestnictwie dziecka - tancerza w formie wyjazdowej (festiwalu, projekcie, 

obozie itp.) decydują rodzice/opiekunowie prawni, składając pisemną deklarację, po 

zapoznaniu się z warunkami i zasadami wyjazdu.  

4.    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. 

5.      Ostateczną decyzję o wyjeździe, na podstawie zebranych deklaracji, podejmuje 

Kierownictwo Zespołu i Zarząd Stowarzyszenia.  

6.    Rodzice/opiekunowie prawni podpisując deklarację, o której mowa w ust. 3  

zobowiązują się do pokrycia kosztów uczestnictwa. Rezygnacja z uczestnictwa w 

zadeklarowanej formie może nastąpić w wyjątkowych, uzasadnionych losowo 

przypadkach.  

                                                                 § 17. 

                                            
1.W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się następujące 
kryteria kwalifikacji członków Zespołu do udziału w formach o których mowa w § 16 
ust. 1: 

a) odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny, 



b) przydatność w realizacji programu artystycznego, 
c) ustalona przez Kierownictwo Zespołu w porozumieniu z Radą Grupy liczba 

nieobecności i spóźnień, 
d) odpowiednia postawa społeczna i moralna, 
e) dobry stan zdrowia.     

2.  Listę kandydatów na wyjazd ustala Kierownictwo Zespołu po konsultacji z Radą 
Grupy. Członek grupy niezakwalifikowany na wyjazd ma prawo poznać uzasadnienie 
decyzji.                                                                                                                                                                                  

                                                  § 18. 

Regulamin wyjazdów Zespołu  stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

                                                             § 19. 

1.Za aktywną i twórczą postawę, zaangażowanie w pracy na rzecz Zespołu i Grupy, 
długoletni staż w Zespole oraz inne zasługi członek Zespołu może zostać nagrodzony 
lub wyróżniony. 

2.Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznawane na zakończenie roku szkolnego 
(koniec sezonu artystycznego), z okazji jubileuszu Zespołu oraz  w związku z  
zakończeniem działalności w Zespole. 

                                           § 20.  

1. Za ewidentne i świadome naruszanie niniejszego Regulaminu   członek Zespołu 
może zostać  ukarany karami: 

1) ograniczeniem wykonywania układów tanecznych,                                                                                         
2) niezakwalifikowaniem na wyjazd Zespołu,                                                                                    
3) zawieszeniem w prawach członka na czas określony,  
4) skreśleniem z listy członków Zespołu. 

                                                               § 21.  

Decyzję o  przyznaniu członkowi Zespołu nagrody lubi wyróżnienia oraz o udzieleniu 
kary podejmuje Kierownictwo Zespołu po konsultacji z Radą Grupy. 

§ 22. 

Członkowie Zespołu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznać 
się z regulaminem Zespołu i potwierdzić ten fakt stosownym oświadczeniem. 

      § 23 

Traci moc Regulamin Zespołu z dnia 1 września 2016 r. 

                                                                                                    
……………………………..        Podpis Kierownika Zespołu 

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



  

Gorzów Wlkp., dnia …………………                       ………………………………….. 

        Podpisy:  członka Zespołu i 
        rodzica/opiekuna prawnego  


