Regulamin Grupy Artystycznej BEBIKI im. Pawła Czecha

•

Działania Grupy Artystycznej BEBIKI mają charakter społeczny.

•

Nadrzędnymi celami grupy jest: pożyteczne spędzanie czasu poprzez wspólne muzykowanie; pozytywne oddziaływanie na
społeczeostwo; propagowanie chrześcijaoskich wartości; dobroczynne działanie na rzecz innych ludzi.

•

Założycielem i jednocześnie kierownikiem grupy jest Michał Tężycki.

•

Członkowie grupy zobowiązani są do wypełniania poleceo 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 regulaminu oraz umiejętności artystyczno-muzyczne. Dopuszcza się także korzystanie z
osób nie będących stałymi członkami grupy.

•

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 podawanie dyspozycyjności i 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 byd rozdysponowane pomiędzy jej
członków z uwzględnieniem uzyskanej sumy punktów oraz pełnionej funkcji w zespole lub rozliczone po jednorazowej akcji
komercyjnej).

•

Próby odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu w Lyskach.

•

O czasie i miejscu koncertów oraz innych spotkao członków grupy będzie informowad kierownik.

•

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 kierownika.

•

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: regulaminu Grupy BEBIKI, porządku i czystości, zasad uprzejmości,
koleżeostwa, kultury osobistej i innych obowiązujących norm społecznych oraz etycznych, a także zaangażowanie w działalnośd
Grupy Artystycznej BEBIKI.

•

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).

•

Powyższy regulamin obowiązuje również osoby występujące gościnnie, nie będące stałymi członkami grupy.

