
 

 

REGULAMIN 

Zespołów wokalno-instrumentalnych działających przy 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie 

 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

Celem działalności Zespołów Muzycznych CENTRUM 33  jest propagowanie szeroko pojętej kultury 

muzycznej poprzez popularyzację i rozwijanie uzdolnieo artystycznych w kierunku gry na 

instrumentach , uzdolnieo wokalnych , wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i aktywnego 

udziału w życiu kulturalnym. Sprzyjanie artystycznych działao służących doskonaleniu warsztatu 

muzycznego zespołów. Uświetnianie uroczystości kulturalnych, patriotycznych, religijnych, 

okolicznościowych i innych. 

§ 2. 

Zespoły podlegaja bezpośrednio organizatorowi - Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kleczewie 

Organizatorowi, jest Jego zespołem artystycznym, a bezpośredni nadzór nad zespołem sprawuje 

Dyrektor M-GOK. Członkami zespołów moga byd tylko mieszkaocy Gminy Kleczew 

§ 3. 

 

II. Działalność Zespołów. 

§ 4. 

Działalnością Zespołów kierują instruktorzy powoływani przez Dyrektora M-GOK. 

§ 5. 

Do obowiązków instruktorów należy w szczególności: 

1. dbałośd o wysoki poziom artystyczny zespołów, 

2. organizowanie i koordynowanie pracy zespołów, 

3. utrzymywanie dyscypliny w zespołach i nadzór nad należytym wykonaniem przez  

    członków zespołów ich obowiązków, 

4. współdziałanie z właściwymi organami Organizatora we wszystkich sprawach związanych  



z działalnością zespołów, w tym zwłaszcza w organizowaniu występów, 

5. bieżące informowanie Dyrektora o działalności zespołów, 

6. pomoc muzykom zespołów w sprawach muzycznych i organizacyjnych, 

7. prowadzenie polityki kadrowej zespołów, 

§ 6. 

Do obowiązków członków zespołów należy w szczególności: 

1. systematyczne oraz punktualne uczestniczenie w próbach i występach zespołów, 

2. wykonywanie poleceo instruktorów, 

3. zachowanie postawy zapewniającej godne reprezentowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 

Kleczewie, 

4. szczególna dbałośd o instrumenty muzyczne, 

5) dbałośd o zachowanie koleżeoskich stosunków w zespołach, sprzyjających pracy artystycznej. 

§ 7. 

1. Członkowie zespołów mogą pobierad wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w koncertach. 

2. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia, jest zawarcie przez członka Zespołu umowy  

   z Organizatorem na wniosek Dyrektora M-GOK 

§ 8. 

Każdy członek zespołu zobowiązany jest złożyd oświadczenie o odpowiedzialności materialnej  

za powierzone mu mienie M-GOK. 

§ 9. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie zapewnia na swój koszt warunki organizacyjne i 

techniczne dla funkcjonowania zespołów, a w szczególności wyposażenie w stroje, instrumenty i inne 

niezbędne materiały i przybory, naprawę sprzętu muzycznego, pomieszczenie do prowadzenia prób, 

miejsce na przechowanie instrumentów. 

§ 10. 

1. Umowy na wykonanie koncertu sporządza Dyrektor lub wskazana przez niego osoba  

    w porozumieniu z komórką finansową. 

2. Faktury za usługi wykonane przez zespoły sporządza komórka finansowa na podstawie  

    wpłat podmiotów zainteresowanych. 



3. Koszty transportu zespołów pokrywa Zamawiający (chyba, że strony dojdą do innego 

    porozumienia). W przypadku darowizn koszt transportu pokrywa obdarowany. 

 

III. Finansowanie Zespołów. 

§ 11. 

1. Koszty finansowe utrzymania zespołów ponosi Organizator oraz sponsorzy i inni darczyocy. 

2. Wynagrodzenie dla instruktorów zespołów ustala Dyrektor M-GOK. 

 

IV. Postanowienia końcowe. 

§ 12. 

Zmiany do niniejszego regulaminu uchwala Dyrektor M-GOK. 

§ 17. 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.04.2014 r. 

  

Załącznik nr 1 

Do Regulaminu Zespołów Muzycznych 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie 

 

STAWKI WYNAGRODZEO 

członków Zespołów Muzycznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie 

 

1. Pokrycie kosztów dojazdu na próby i koncerty dla członków zespołów  

    ( wg. ceny biletu autobusowego ) 

2. Dieta za koncert komercyjny w wysokości 100 zł 

  

  


