Regulamin Chóru Komentujących
Wrocławian
1. Chór Komentujących Wrocławian (zwany dalej Chórem) jest amatorskim wokalno –
performatywnym zespołem muzycznym, prowadzonym jako odpłatna działalność pożytku
publicznego Stowarzyszenia Obywatele Wrocławia (zwanego dalej Stowarzyszeniem).
2. Celami działalności Chóru są:
a) promocja miasta Wrocławia,
b) działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności miasta Wrocławia,
c) aktywizacja i integracja mieszkańców Wrocławia oraz Dolnego Śląska poprzez
działalność artystyczną, kulturalną i edukacyjną,
d) popularyzacja edukacji i kultury jako środków do budowy postaw prospołecznych,
e) rozwój kultury i sztuki,
f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i mniejszości społecznych,
3. Chór jest przedsięwzięciem neutralnym politycznie i gospodarczo.

Kierownictwo artystyczne i organizacyjne.
4. Zarząd Stowarzyszenia w trybie Uchwały powołuje Kierownika Organizacyjnego oraz
Kierownika Artystycznego Chóru.
5. Kierownik organizacyjny Chóru działa w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia oraz z
Kierownikiem Artystycznym.
6. Praca kierownictwa Chóru jest pracą społeczną na rzecz Stowarzyszenia.
7. Kierownik Artystyczny w szczególności odpowiada za:
a) odpowiedni poziom artystyczny występów Chóru,
b) przestrzeganie przepisów Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
8. Kierownik Organizacyjny działa z ramienia stowarzyszenia w zakresie spraw
organizacyjnych Chóru, w szczególności:
a) organizacji prób Chóru,
b) organizacji występów Chóru,
c) organizacji działań wizerunkowych Chóru,
d) innych działań wynikających z konieczności zapewnienia działania Chóru.

9. Decyzje finansowe podejmuje wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia.
10. Kierownik organizacyjny działając w porozumieniu z Kierownikiem artystycznym mają
obowiązek

informowania

Zarządu

Stowarzyszenia

o

planach

artystycznych z

wyprzedzeniem pozwalającym na zapewnienie ich organizacyjno-finansową realizację.
11. W razie czasowego braku możliwości pełnienia funkcji przez Kierownika Organizacyjnego
obowiązki przejmuje członek Zarządu Stowarzyszenia, wskazany przez Kierownika
Organizacyjnego lub przez Zarząd. O czasowym braku możliwości pełnienia funkcji należy
poinformować Zarząd w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej.

Członkowie Chóru.
12. Członkiem Chóru (zwanym dalej Chórzystą) może zostać osoba pełnoletnia, która
dobrowolnie złoży pisemne oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
13. Członkostwo w Stowarzyszeniu nie jest jednoznaczne z członkostwem w Chórze. Członek
Stowarzyszenia może zostać członkiem Chóru na zasadach opisanych w niniejszym
regulaminie.
14. Chórzysta zostaje przyjęty do Chóru decyzją Kierownika Organizacyjnego na podstawie
weryfikacji predyspozycji.
15. Dopuszcza się uczestnictwo osoby niepełnoletniej za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych takiej osoby. Osoby niepełnoletnie zwolnione są z opłaty.
16. Chórzysta może zostać wykreślony z członkostwa w Chórze lub z konkretnego występu
decyzją Zarządu Stowarzyszenia na podstawie :
a) jednej z następujących przesłanek:
i) zalegania z opłatami za uczestnictwo w Chórze za okres większy niż jeden miesiąc,
ii) notorycznym braku obecności na próbach,
iii) braku przygotowania do prób,
iv) braku przygotowania do występu,
v) nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz Statutu Stowarzyszenia,
vi) zakłócania ładu i porządku podczas prób i występów Chóru,
vii) działania na szkodę Chóru, szkodę Stowarzyszenia lub szkodę organizacji
współpracujących ze Stowarzyszeniem
b) własnej pisemnej prośby dostarczonej do Kierownika Organizacyjnego.

17. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Chórze ustala Zarząd Stowarzyszenia. Kwota opłaty
może ulegać zmianie, informacja o takiej zmianie zostanie przekazana Chórowi nie późnień
niż na miesiąc przed dokonaniem zmiany.
18. Opłaty przeznaczone są na prowadzenie Chóru i ich wysokość zależy od kosztów
prowadzenia.
19. Opłaty dokonywane są z góry do 5 dnia każdego miesiąca, wyłącznie przelewem na
wskazany przez Zarząd Stowarzyszenia rachunek bankowy.
20. Prawo do uczestniczenia w zajęciach Chóru jest zależne od uiszczania opłaty w terminie.
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Chórzysta może zostać wykluczony z zajęć Chóru lub
występu w przypadku nie uregulowania opłaty.
21. Członkowie Stowarzyszenia w związku z uiszczaniem składek członkowskich są zwolnieni
z opłaty za uczestnictwo w Chórze.
22. Chórzysta ma prawo do:
a) uczestniczenia w próbach i występach Chóru,
b) czynnego uczestnictwa w życiu Chóru,
c) uzyskania informacji dotyczących wszelkich aspektów działalności Chóru, które go
interesują.
23. Chórzysta ma obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w próbach i aktywnie podczas nich pracować,
b) wykonywać polecenia osób prowadzących próby i występy,
c) wykonywać polecenia Kierownika Organizacyjnego, Kierownika Artystycznego oraz
członków Zarządu Stowarzyszenia podczas wszystkich wydarzeń mających związek z
działalnością Chóru,
d) należycie dbać o powierzone mienie oraz rozliczać się z powierzonego mienia,
e) posiadania nut i tekstu repertuaru,
f) systematycznie opłacać składki członkowskie,
g) przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych,
h) dbać o dobre imię Chóru, Stowarzyszenia i organizacji współpracujących ze
Stowarzyszeniem.

Postanowienia końcowe.
24. Regulamin uchwala Walne Zgromadzenie Stowarzyszenie Obywatele Wrocławia i jest
ważny z dniem uchwalenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Chóru Komentujących Wrocławian –- deklaracja chęci
wstąpienia do Chóru Komentujących Wrocławian.

Wrocław, dn. ……………………………………
Oświadczenie - deklaracja chęci wstąpienia do Chóru Komentujących Wrocławian.
Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………….
Adres

poczty

elektronicznej:…………………………………………………………………….............
PESEL ….....................................................................................................
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………
deklaruję chęć wstąpienia do Chóru Komentujących Wrocławian prowadzonego jako odpłatna
działalność pożytku publicznego przez Stowarzyszenie Obywatele Wrocławia, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000666899.

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Chóru, w szczególności do:
•
•
•

opłacania składek członkowskich Chóru,
aktywnego uczestniczenia w próbach, występach oraz życiu kulturalnym Chóru,
dbania o dobre imię Chóru, Stowarzyszenia i organizacji współpracujących ze
Stowarzyszeniem

……………………………………………………
.

(czytelny podpis)

Zgoda na publikację wizerunku
Wrażam zgodę na publikację mojego wizerunku do celów związanych z działalnością Chóru.

……………………………………………………
.

(czytelny podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn.zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych
osobowych do celów związanych z działalnością Chóru. Administratorem danych osobowych
jest Stowarzyszenie Obywatele Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krynickiej 16/3.

……………………………………………………
.

(czytelny podpis)

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie treści Regulaminu Chóru Komentujących
Wrocławian znajdującego się pod adresem http://www.chor.wroclaw.pl/regulamin

……………………………………………………
.

(czytelny podpis)

