Regulamin CHÓRU DZIECIĘCEGO MAŁA FERMATA
I Postanowienia ogólne:
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Fermata z siedzibą w Kielcach (KRS
0000006015) w ramach swojej działalności statutowej prowadzi CHÓR DZIECIĘCY MAŁA
FERMATA.
2. CHÓR DZIECIĘCY MAŁA FERMATA może używad również nazwy CHÓR MAŁA FERMATA oraz
MAŁA FERMATA.
3. CHÓR DZIECIĘCY MAŁA FERMATA przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-9 lat.
4. Celem funkcjonowania CHÓRU DZIECIĘCEGO MAŁA FERMATA jest m.in.:
a) popularyzacja śpiewu zespołowego dzieci,
b) radośd ze wspólnego muzykowania,
c) nauka współpracy w grupie,
d) zawieranie nowych znajomości i przyjaźni,
e) udział w przeglądach, konkursach itp.
f) realizacja zasady „przez zabawę do poziomu koncertowego”.

II. Organizacja pracy CHÓRU DZIECIĘCEGO MAŁA FERMATA
1. Działalnośd CHÓRU DZIECIĘCEGO MAŁA FERMATA organizowana jest w oparciu o rok szkolny
i rozpoczyna się w dniu 1 września, a kooczy w dniu 30 czerwca następnego roku.
2. Próby chóru odbywają się według ustalonego z góry grafika, w sali dostosowanej do
przeprowadzania prób chóru.
3. Próby chóru oraz wszelkie inne zajęcia związane z działalnością chóru są prowadzone przez
wykwalifikowanych nauczycieli.
4. W ramach chóru MAŁA FERMATA mogą zostad wyodrębnione grupy wiekowe. Ze względu na
małą liczbę członków, grupy mogą byd łączone lub likwidowane.
5. Warunkiem przyjęcia do chóru jest:
a) złożenie wniosku o przyjęcie dziecka (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),
b) pozytywny wynik przesłuchania dziecka,
c) opłacenie miesięcznej opłaty,
d) zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu.
6. Przesłuchanie dziecka polega na:
a) samodzielnym zaśpiewaniu ulubionej piosenki,
b) powtórzeniu wysokości dźwięków wskazanych przez nauczyciela,
c) wyklaskaniu rytmu zaproponowanego przez nauczyciela.

III. Prawa i obowiązki chórzysty
1. Dziecko ma prawo do rozwijania muzycznych zainteresowao w ramach działalności chóru.
2. Dziecko ma prawo do opieki w trakcie prób i występów.
3. W trakcie całego roku szkolnego rozwój muzyczny dziecka jest poddawany ocenie na
podstawie obserwacji. Obserwacja odbywa się w sposób bezstresowy dla dziecka.

4. Dziecko ma prawo do informacji o swoich postępach w rozwoju muzycznym. Informacje są
podawane w sposób zrozumiały dla dziecka.
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5. W czasie prób chóru, a także w czasie występów obowiązuje całkowity zakaz używania
urządzeo rejestrujących obraz i dźwięk oraz używania telefonów komórkowych.
6. Dziecko powinno uczestniczyd w próbach chóru i występach z pełnym zaangażowaniem.
7. Dziecko nie powinno swoim zachowaniem zakłócad przebiegu próby ani występu.
8. Jeśli zachowanie dziecka zakłóca organizację lub porządek pracy chóru, może ono zostad
upomniane, a w skrajnych przypadkach - skreślone z listy chórzystów.

IV. Prawa i obowiązki rodzica
Wszystkie prawa i obowiązki rodzica określone w tym rozdziale mają odpowiednie zastosowanie do
opiekuna prawnego dziecka.
1. Rodzicowi przysługuje prawo do informacji o rozwoju muzycznym dziecka.
2. Rodzic dziecka zobowiązuje się do systematycznego przyprowadzania dziecka na próby
chóru. Dziecko należy przyprowadzid na próbę przynajmniej 10 min przed jej rozpoczęciem.
3. W przypadku koncertu, przeglądu lub innego występu zasady przyprowadzania dzieci będą
ustalane odrębnie.
4. Dzieci chore nie powinny uczestniczyd w próbach ani występach.
5. W razie planowanej nieobecności dziecka na próbie, rodzic zobowiązuje się powiadomid o
tym nauczyciela za pomocą SMS, najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem próby.
6. Po zakooczeniu próby dzieci są odbierane przez rodzica. Nie ma możliwości wydania dziecka
innej osobie. W przypadku, kiedy rodzic nie odbierze dziecka z próby, nauczyciel podejmie
próbę skontaktowania się z nim, a jeśli odbiór nie zostanie ustalony, dziecko zostanie oddane
pod opiekę Policji.
7. Rodzic zobowiązuje się do zapewnienia dziecku stroju na występy, zgodnego ze
wskazówkami nauczyciela.
8. Rodzic nie może uczestniczyd w próbach chóru.
9. Rodzic zobowiązuje się brad udział w zebraniach, w terminach wyznaczonych przez
nauczyciela.

V. Opłaty
1.

Za udział dziecka w CHÓRZE DZIECIĘCYM MAŁA FERMATA rodzic ponosi następujące opłaty:
a) opłatę miesięczną,
b) opłaty akredytacyjne za występy w wysokości ustalonej przez organizatora występu,
c) opłaty za transport na występy.
2. Opłata miesięczna wynosi 100 zł.
3. Opłatę miesięczną należy wpłacad z góry za dany miesiąc – tj. do 10-go dnia każdego
miesiąca na konto bankowe o numerze: 09 1240 4416 1111 0010 8627 8808. W tytule
przelewu należy podad imię, nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca, za który dokonywana
jest opłata.
4. W przypadku nieobecności dziecka na próbie, opłata miesięczna nie ulega obniżeniu ani nie
podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości wykorzystania jej w kolejnych miesiącach.
5. Opóźnienie w zapłacie opłaty miesięcznej dłuższe niż 30 dni może skutkowad skreśleniem
dziecka z listy chórzystów.
6. Opłaty akredytacyjne i za transport na występy podaje każdorazowo nauczyciel.
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7. Opóźnienie w zapłacie opłaty akredytacyjnej lub opłaty za transport na występy może
skutkowad skreśleniem dziecka z listy chórzystów zakwalifikowanych na ten występ.

VI. Polityka ochrony danych osobowych (RODO)
1. Rodzic zapisując dziecko do chóru podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko dziecka,
b) adres zamieszkania dziecka,
c) datę urodzenia dziecka,
d) swoje imię i nazwisko,
e) adres e-mailowy oraz numeru telefonu do kontaktu.
2. Administratorem danych wskazanych w pkt 1 jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru
Kameralnego Fermata.
3. Rodzic składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, które podał.
4. Dane osobowe rodzica i dziecka będą przetwarzane w celu realizacji umowy na uczestnictwo
dziecka w CHÓRZE DZIECIĘCYM MAŁA FERMATA.
5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi
realizację umowy.
6. Odbiorcą danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego FERMATA, a
także inne podmioty z którymi to stowarzyszenie zawiera umowę na powierzenie
przetwarzania danych.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich
poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez 1 rok po wypisaniu dziecka z chóru, a następnie
usunięte.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może byd wycofana w dowolnym momencie, nie
wpływa to na wcześniejszą zgodnośd z prawem przetwarzania danych. Adres e-mail, na który
należy przesład wiadomośd o wycofaniu zgody: ewa.robak@fermata.pl

VII. Prawo do wizerunku
1. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631) rozpowszechnianie wizerunku uczestnika chóru (np.
poprzez zamieszczenie go w gazetkach, folderach, na tablicach informacyjnych oraz na
stronie internetowej, facebooku i innych mediach ) wymaga wyraźniej zgody tego uczestnika.
2. W przypadku dziecka taką zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka wyraża rodzic.
3. Zgoda nie jest wymagana w przypadku, gdy wizerunek uczestnika zajęd stanowi jedynie
szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
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VIII. Postanowienia końcowe
1. Zaleca się wykupienie dzieciom polisy ubezpieczeniowej obejmującej NNW podczas udziału
dziecka w próbach i występach chóru.
2. Niniejszy regulamin może zostad zmieniony w każdym czasie. Zainteresowane osoby, w
szczególności rodzice dzieci zostaną powiadomione o zmianie drogą mailową.
3. Wszelkie sprawy nie objęte postanowieniami niniejszego regulaminu ustala zarząd
Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Kameralnego Fermata.

Regulamin obowiązuje od 5 listopada 2018 r.
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Załącznik nr 1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO CHÓRU DZIECIĘCEGO MAŁA FERMATA

Proszę o przyjęcie dziecka do chóru dziecięcego MAŁA FERMATA:

1) imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………….
2) adres zamieszkania dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………
3) datę urodzenia dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………….
4) swoje imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………
5) adres e-mailowy: …………………………………………………………………………………………………………………………..
6) numeru telefonu do kontaktu: ……………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych moich i dziecka w celu
realizacji umowy na uczestnictwo dziecka w zajęciach CHÓRU DZIECIĘCEGO MAŁA FERMATA.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Chóru Dziecięcego MAŁA
FERMATA i przyjmuję go do wiadomości oraz stosowania.

……………………………………………………………………
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