
Regulamin Chóru „Szafranowe Nutki” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Chór „Szafranowe Nutki” zwany dalej „Chórem” jest dziecięco – młodzieżowym 

zespołem wokalnym działającym  przy Ośrodku Kultury w Czudcu. 

2. Sezon artystyczny Chóru trwa od września do czerwca. 

§ 2. Cele i formy działalności 

 

1. Celem Chóru jest: 

   a) kultywowanie tradycji śpiewu chóralnego, 

   b) doskonalenie warsztatu wokalnego członków Chóru. 

2. Chór realizuje swoje cele poprzez: 

   a) pracę nad poszerzaniem i doskonaleniem repertuaru, 

   b) uświetnianie uroczystości oraz imprez organizowanych na terenie gminy Czudec, 

   c) dawanie publicznych koncertów i uświetnianie okolicznościowych imprez, 

   d) udział w konkursach i przeglądach chórów, 

   e) organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, 

   f) współpracę z innymi organizacjami artystycznymi. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Chórze 

 

1. Uczestnictwo w pracach Chóru jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Za występy publiczne i nagrania chórzyście nie przysługują profity finansowe. 

3. W Chórze mogą śpiewać osoby między 10-25 rokiem życia, które po sprawdzeniu 

predyspozycji słuchowych i wokalnych zostały zakwalifikowane przez dyrygenta do 

określonego głosu. 

4. Każdy chórzysta jest zobowiązany do uczestniczenia w stałych próbach, które 

odbywają się raz w tygodniu oraz w próbach dodatkowych ustalanych za 

porozumieniem stron, a także we wszystkich publicznych występach Chóru. 

5. Chórzysta zobowiązany jest do punktualnego przybycia na próbę, a także do 

punktualnej gotowości koncertowej. 

6. Każda nieobecność podczas próby powinna być zgłoszona i usprawiedliwiona                    

u dyrygenta najpóźniej 2 godziny przed próbą. 

7. Każda nieobecność podczas występu publicznego powinna być zgłoszona                             

i usprawiedliwiona u dyrygenta najpóźniej 7 dni przed występem. 

8. Chórzysta ma obowiązek brać udział w występach chóru. 

§ 4. Dyrygent Chóru 

 

1. Dyrygentem Chóru jest Pani Dominika Sanecka. 

2. Dyrygent ma pełną autonomię w kwestiach artystycznych. 

3. Dyrygent decyduje o kształcie Chóru (podziale na głosy), a także o repertuarze. 

4. Dyrygent planuje pracę Chóru, zaś o wszelkich występach informuje chórzystów na 

bieżąco. 

5. Dyrygent zapewnia każdemu chórzyście teksty do realizowanego repertuaru. 

 



§ 5. Skreślenie z listy chórzystów 

 

1. Skreślenie z listy chórzystów może odbyć się decyzją chórzysty lub dyrygenta: 

a) chórzysta zgłasza chęć rezygnacji z udziału w działalności Chóru dyrygentowi. 

b) Dyrygent podejmuje decyzję o skreśleniu z listy chórzystów w przypadku 

nieusprawiedliwionej nieobecności wynoszącej 3 próby lub 2 występy w sezonie 

artystycznym informując zainteresowanego indywidualnie. 

§ 6. Wykorzystanie wizerunku 

 

1. Wyrażając zgodę na udział dziecka w Zajęciach każdy rodzic/opiekun prawny dziecka 

przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż wizerunek dziecka może zostać 

rozpowszechniony przez Ośrodek Kultury w celach informacyjnych, promocyjno-

marketingowych lub innych związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością 

Statutową Ośrodka. 

2. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu. 

 

§ 7. Dane osobowe 

 

1. Udział w Zajęciach wiąże się z podaniem danych stanowiących dane osobowe dziecka 

oraz rodzica/ opiekuna prawnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak 

niezbędne do udziału dziecka w Zajęciach.  

2. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Czudcu, ul. Rynek 14, 

38-120 Czudec. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji 

Zajęć i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. 

3. Administrator danych osobowych nie będzie udostępniać zgromadzonych danych 

osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą 

dysponenta danych osobowych i w zakresie określonym w tej zgodzie. Administrator 

uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie 

podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów obowiązującego 

prawa. 

4. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać 

kontaktując się z Ośrodkiem pod adresem: okczudec@onet.eu lub z jego 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu mailowego: 

daneosobowe@czudec.pl 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

 

Każdy członek Zespołu podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem                  

i zobowiązuje się do jego przestrzegania (załącznik nr2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 do  

              Regulaminu Chóru „Szafranowe Nutki” 

 

Czudec, dnia ……………………… 

 

ZGODA 

na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku 

Ja niżej podpisany(a) ...................................................….................. oświadczam, że                          

w związku z uczestnictwem mojego dziecka …………………………………………………. 

w próbach i występach chóru „Szafranowe Nutki”organizowanych przez Ośrodek Kultury 

w Czudcu, ul. Rynek 14, 38-120 Czudec, wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo 

rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w formie publikacji zdjęć/wideo relacji/etc. 

na których dziecko występuje osobiście lub na zdjęciu grupowym. 

Utrwalony wizerunek dziecka będzie mógł zostać wykorzystany na portalach 

społecznościowych Facebook/stronie internetowej Ośrodka /iTVP / Kwartalnik Czudecki 

/Biuletyn Informacyjny.  

Utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka wykonywane jest jedynie w celach 

informacyjnych, promocyjno-marketingowych lub innych związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z działalnością Statutową Ośrodka.  

 W razie konieczności, upoważniam przedstawicieli Ośrodka do informowania o treści 

powyższego oświadczenia współorganizatorów imprez, jednak bez przekazywania 

jakichkolwiek danych osobowych pozwalających na identyfikację mojego dziecka.  

 

      Niniejsza zgoda jest ważna do odwołania 

............................................................... 

         (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do

 Regulaminu Chóru 

„Szafranowe Nutki” 

 

Czudec, dnia ……………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

rodzica/opiekuna prawnego/chórzysty 

 

Dane członka zespołu: 

Imię i nazwisko: 

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

Adres zamieszkania : 

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

PESEL (niezbędny do ubezpieczenia dziecka na czas wyjazdów): 

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

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia Regulaminu chóru 

„Szafranowe Nutki” oraz, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach 

organizowanych przez Ośrodek Kultury w Czudcu, ul. Rynek 14, 38-120 Czudec. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji 

zajęć oraz celów wskazanych w Regulaminie.  

 

 

   .............................................................................. 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

.............................................................................. 

(nr telefonu kontaktowego/ rodzica/opiekuna prawnego) 

 

.............................................................................. 

(podpis chórzysty akceptującego warunki regulaminu) 

 

  

 


