Regulamin Grupy Artystycznej BEBIKI.PL im. Pawła Czecha
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Grupa BEBIKI.PL jest częścią składową Formacji SKERT, której cele, działania i regulamin opisane są na stronie www.skert.pl.
Do Grupy należą zespoły BEBIKI, BEBOKI oraz Orkiestra Formacji SKERT.
Działania Grupy Artystycznej BEBIKI.PL mają charakter społeczny.
Założycielem i jednocześnie kierownikiem grupy jest Michał Tężycki, menadżerem Marta Radosz.
Członkowie grupy zobowiązani są do wypełniania poleceo menadżera i kierownika, do którego należą wszelkie ostateczne
decyzje.
Kierownik ustala skład zespołu na dane wydarzenie oraz decyduje o pełnionej funkcji poszczególnych członków, uwzględniając
frekwencję na próbach, przestrzeganie regulaminów oraz umiejętności artystyczno-muzyczne.
Dopuszcza się także korzystanie z muzyków nie będących stałymi członkami grupy.
Obowiązkiem każdego członka grupy jest systematyczne, codzienne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej oraz informacji
zamieszczanych na www.bebiki.pl i www.skert.pl. Zaleca się korzystanie z Newslettera oraz Forum SKERT BEBIKI.PL.
Obecnośd powołanych osób na koncertach, próbach i spotkaniach jest obowiązkowa, w przypadku nieobecności należy
niezwłocznie poinformowad kierownika o swojej absencji. Także rezygnacja z członkostwa w grupie wymaga zgłoszenia
kierownikowi.
Prosi się też o wcześniejsze zgłaszanie niedyspozycyjności, jeżeli wiadomo, że danej osobie nie pasuje określony termin.
Za obecnośd i przestrzeganie regulaminu na próbach, koncertach oraz spotkaniach będą przyznawane punkty, punkty mogą byd
przyznawane również za dodatkową pracę wykonaną na rzecz grupy.
Ewentualne dostępne środki materialne będą przeznaczane na zbiorcze cele grupy (mogą też byd rozdysponowane pomiędzy jej
członków z uwzględnieniem uzyskanej sumy punktów oraz pełnionej funkcji w zespole lub rozliczone po jednorazowej akcji
komercyjnej).
Próby odbywają się 2 razy w tygodniu, zazwyczaj w środy między 18 a 20 w Rydułtowach i w piątki między 18 a 21 w Lyskach.
O czasie i miejscu koncertów oraz innych spotkao członków grupy będzie informowad kierownik (zazwyczaj będą to soboty lub
niedziele).
W czasie koncertów, prób i spotkao należy uważnie słuchad kierownika grupy, a także członka zabierającego w danym
momencie głos.
Na każdy koncert, próbę czy spotkanie członkowie grupy powinni byd należycie przygotowani (znajomośd utworów, sprzęt,
ubiór, teksty, nuty …) oraz przestrzegad zasady punktualności.
Każde spotkanie rozpoczynamy i kooczymy odprawą, modlitwą i okrzykiem.
Każdy członek grupy podczas koncertów dysponuje własnym sprzętem muzycznym i strojem scenicznym, o którym decyduje i za
który odpowiada. Jeżeli nie zleci się inaczej, to ubieramy się w barwy grupy czyli kolory żółto-niebiesko-czerwone.
O ostatecznym kształcie utworu muzycznego decyduje jego kompozytor, a w przypadku tzw. coverów kierownik.
Obowiązkiem każdego członka grupy jest przestrzeganie: regulaminów Formacji SKERT i Grupy BEBIKI.PL, porządku i czystości,
zasad uprzejmości, koleżeostwa, kultury osobistej i innych obowiązujących norm społecznych oraz etycznych, a także
zaangażowanie w działalnośd Grupy Artystycznej BEBIKI.PL.
Zabrania się spożywania alkoholu, narzekania, obrażania, „gwiazdorzenia”, krytykowania innych, podważania decyzji
kierownika, kłótni i wszelkich przejawów tzw. psucia atmosfery w grupie.
Każdy członek grupy wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w mediach.
W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje (upomnienie
słowne, przyznanie ujemnych punktów, zawieszenie w prawach członka grupy, skreślenie z listy członków grupy).
Powyższe punkty regulaminu Grupy Artystycznej BEBIKI.PL dotyczą zespołów BEBIKI, BEBOKI oraz Orkiestry Formacji SKERT.

Wyrażam chęd bycia członkiem Grupy Artystycznej BEBIKI.PL i zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu, zgadzając
się na udostępnienie moich danych osobowych w celach kontaktowych.
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………..E-mail………………………………………………………………………………...
Tel………………………………………………… Podpis członka Grupy BEBIKI.PL ……………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w działaniach Grupy Artystycznej BEBIKI.PL, zgadzam się na przejazdy samochodem prywatnym pełnoletnich członków grupy, akceptuję
powyższy regulamin oraz udostępniam moje dane osobowe w celach kontaktowych.
Imię i nazwisko………………………………………………………………………. e-mail………………………………………………………………………………………………………….
Tel………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
Podpis opiekuna prawnego nieletniego członka Grupy BEBIKI.PL

