ORGANIZAČNÝ PORIADOK
detského folklórneho súboru „Cindruška“

Článok 1.

Úvodné ustanovenia

1. Organizačný poriadok DFS Cindruška /ďalej len súbor/ upravuje postavenie, organizačné
usporiadanie, riadenie, členenie súboru a členstvo v súbore.
2. Je záväzný pre všetkých členov súboru a prípravky.
Článok 2.

Postavenie a poslanie súboru

1. Súbor je dobrovoľná záujmová umelecká organizácia detí do 18 rokov veku.
2. Poslaním súboru je šírenie pôvodného slovenského hudobno-tanečného folklóru doma
i v zahraničí.
Článok 3.

Organizačné usporiadanie súboru

1. Organizačne sa súbor člení na umelecký a organizačný úsek.
2. Umelecký úsek súboru tvorí:

umelecký vedúci
asistent umeleckeho vedúceho
taneční pedagógovia

3. Organizačný úsek súboru tvorí:

organizačný vedúci
hospodár
krojár
kronikár

Článok 4.

Vedenie súboru

1. Na čele súboru je umelecký vedúci súboru, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej
schôdzi Občianskeho združenia DFS Cindruška.
2. Vedenie súboru tvoria:

umelecký vedúci súboru
asistent umeleckého vedúceho súboru

organizačný vedúci
hospodár
Článok 5.

Spolupráca vedenia súboru s Občianskym združením DFS Cindruška

1. Vedenie súboru priebežne a podľa potreby úzko spolupracuje s Občianskym združením
DFS Cindruška - rodičmi maloletých členov súboru a najmenej 1 krát do roka sa
zúčastňuje na členskej schôdzi DFS Cindruška, ktoré je zároveň aj rodičovským
združením.
2. Rodičia sú členovia DFS Cindruška a ich činnosť sa riadi Stanovami OZ DFS
Cindruška.
3. Závažné otázky týkajúce sa činnosti a hospodárenia súboru prerokuje vedenie súboru na
členskej schôdzi alebo na zasadnutí výkonného výboru OZ DFS Cindruška.
4. Rodičia zabezpečujú príspevky na činnosť súboru podľa vlastných možností
prostredníctvom OZ DFS Cindruška formou členského a sponzorského daru.
Článok 6.

Členenie súboru

1. Členovia súboru a prípravky sú podľa veku a najmä podľa preukázaných schopností
začlenení do jednotlivých tried a stupňov podľa kategorizácie v SZUŠ Liptovský Hrádok.
2. O zadelení detí do tried, resp. preraďovaní detí z triedy do triedy rozhodujú zástupcovia
umeleckého úseku a riaditeľka SZUŠ každoročne, resp. aj polročne podľa dosiahnutých
umeleckých výsledkov.

Článok 7.

Členstvo v súbore
1. Členstvo v súbore je dobrovoľné.
2. Členom súboru, resp. prípravky sa môže stať dieťa vo veku od 5/výnimočne aj
mladšie/ do 18 rokov, ktoré sa stane žiakom SZUŠ v Liptovskom Hrádku
v oddelení ľudového tanca.
3. Členstvo v súbore vzniká len s písomným súhlasom rodiča, po vyplnení
prihlášky a dotazníka v SZUŠ Liptovský Hrádok a zaplatením členského
príspevku do OZ DFS Cindruška.

Článok 8.

Zánik členstva v súbore
1. Členstvo v súbore zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením člena súboru
b) dlhodobou neospravedlnenou absenciou na nácvikoch súboru
c) vylúčením pre závažné prípadné opätovné porušenia disciplíny
2. O ukončení členstva podľa písmena b) a c) rozhoduje vedenie súboru po
predchádzajúcom pohovore s rodičmi člena súboru.
3. O ukončení členstva podľa písmena a) treba informovať vedenie súboru
písomnou formou v dostatočnom časovom predstihu.
4. Po ukončení členstva je potrebné vrátiť všetky zapožičané kroje, doplnky
a rekvizity krojárke súboru.
5. Pri ukončení členstva v súbore sa zaplatené príspevky nevracajú.

Článok 9.

Povinnosti člena súboru
1. Člen súboru je povinný:
a) dôstojne reprezentovať súbor doma i v zahraničí
b) pravidelne, včas a riadne upravený zúčastňovať sa nácvikov, vystúpení, krojových
skúšok a iných akcií súboru
c) aktívne sa podieľať na plnení úloh súboru
d) dodržiavať pracovnú disciplínu a rešpektovať rozhodnutia vedenia súboru
e) mať dobrý prospech v škole
f) požiadať vedúceho súboru o súhlas s prípadným prezentovaním choreografií,
tancov a piesní mimo súborovú činnosť, nakoľko na tieto má autorské práva
vedenie súboru /napr. v škole, alebo v krúžkoch záujmovej umeleckej činnosti/.
g) v prípade absencií z dôvodu choroby, povinností v škole a iných dôležitých
udalostí, informovať vedúcu a dopredu sa ospravedlniť z nácvikov a vystúpení.
2. Pri závažnom, alebo opätovnom porušení disciplíny, alebo za porušenie povinností
podľa písmena a) až h) môže byť člen súboru:
a) ústne pokarhaný pred členmi súboru
b) ústne pokarhaný pred vedením súboru
c) ústne pokarhaný pred členskou schôdzou OZ DFS Cindruška
d) preradený do nižšej skupiny

e) vylúčený zo súboru
3. Za závažné porušenie disciplíny sa vždy považuje:
a) neúčasť na vystúpeniach a zhrávkach bez ospravedlnenia
b) neospravedlnená neúčasť na dvoch a viacerých nácvikoch
c) neslušné správanie k ostatným členom súboru na nácvikoch a nerešpektovanie
pokynov tanečných pedagógov .
Článok 10.
1.

Práva člena súboru
Zúčastňovať sa nácvikov podľa pravidelného rozvrhu a akcií súboru podľa
pokynov vedenia súboru.

2.

Prichádzať s novými návrhmi a myšlienkami pre skvalitnenie umeleckej, resp.
organizačnej práce súboru.

3.

Starší členovia súboru napomáhajú pri výchove a výučbe mladších členov súboru.

4.

Členovia súboru majú právo byť informovaní o činnosti súboru, o vystúpeniach,
zájazdoch a iných podujatiach v dostatočnom časovom predstihu.

Článok 11.

Spolupráca členov súboru, resp. rodičov s krojárkou súboru

1. Krojárka súboru podľa rozhodnutia vedenia súboru prideľuje jednotlivé kroje,
krojové doplnky a rekvizity členom súboru na určité obdobie a zapožičiava ich na
určené vystúpenia.
2. Povinnosťou členov súboru je udržiavať zapožičané kroje, doplnky a rekvizity
v úplnom poriadku, mať ich v úcte.
3. Bez vedomia krojárky nepoužívať kroje, doplnky a rekvizity mimo súboru.
4. Pri poškodení alebo strate kroja, rekvizity a iných súčiastok zapožičaných
z krojového fondu súboru, rozhodne vedenie súboru o náhrade škody.
Článok 12.

Hospodárenie súboru

Pre hospodárenie súboru platia pravidlá a zásady, schválené orgánmi OZ DFS
Cindruška.

S organizačným poriadkom boli rodičia oboznámení na členskej schôdzi OZ DFS Cindruška
dňa ……………….

............................................................
Mgr. Elena Jurenová
umelecká vedúca DFS Cindruška

