Regulamin treningów grupy mażoretkowej
organizowanych przez Stowarzyszenie Mażoretek „Perły” w Opolu
I. Warunkiem uczestnictwa każdego dziecka w zespole jest:
1. Akceptacja niniejszego regulaminu.
2. Chęć rozwijania zainteresowań tanecznych.
3. Dobra prezencja.
4. Dobra koordynacja ruchowa oraz poczucie rytmu.
5. Odpowiednia koncentracja podczas zajęć.
6. Wykazanie postępów poczynionych na zajęciach.
7. Odpowiednie zachowanie.
8. Umiejętność pracy w grupie.
II. Obowiązki każdego ćwiczącego w zespole mażoretkowym „Perły”:
1. Podstawowym obowiązkiem członka zespołu jest obecność na treningach i próbach. Wszelkie
spóźnienia lub nieobecności muszą być bezwzględnie zgłaszane instruktorowi lub opiekunowi grupy.
2. Rozważnie uczestniczyć w rozgrzewce przed każdymi zajęciami oraz występami.
3. Aktywnie uczestniczyć w programowych zajęciach zespołu (treningi, próby, występy, warsztaty, itp.).
4. Świadomie i konsekwentnie podnosić swój indywidualny poziom artystyczny.
5. Dbać o estetykę stroju na występach. Obowiązuje również estetyczne upięcie włosów.
6. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię zespołu.
7. Dbać o młodszych członków zespołu zarówno na treningach, próbach jak i na występach oraz
wyjazdach.
8. Bezwzględnie szanować i chronić przed uszkodzeniem stroje oraz wszelkie rekwizyty.
9. Pokryć koszty zniszczonego lub zgubionego rekwizytu oraz stroju-dotyczy rekwizytów lub strojów
przekazywanych przez Stowarzyszenie oraz przez sponsorów.
10. Wykonywać polecenia instruktorów.
11. Zachować zasady bezpieczeństwa.
12. Przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.
III. Decyzja o udziale dziecka we wszelkich występach będzie uzależniona od regularnego
uczestnictwa na treningach, próbach oraz wykazanie umiejętności układu (ostateczna decyzję
podejmuje instruktor).
IV. Podczas trwania zajęć, a także i przerw zabrania się:
1. Opuszczania terenu zajęć bez zgody instruktora.
2. Używania wulgarnych słów.
3. Wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora.
4. Zabrania się spożywania wszelkich posiłków i żucia gumy podczas treningów, prób oraz występów
(poza wyznaczonymi przerwami).
5. Zabrania się przynoszenia wartościowych rzeczy (instruktorzy nie będą odpowiadali za utratę,
zaginięcie lub zniszczenie tych przedmiotów).
6. Zabrania się ćwiczenia i występowania w obuwiu innym niż sportowym. Osoba nie posiadająca
odpowiedniego obuwia zostanie niedopuszczona do treningu lub/i występu.
7. Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas treningów.
V. Nieobecność na zajęciach może być spowodowana chorobą lub przypadkiem losowym.
Każda nieobecność musi być zgłoszona uprzednio do instruktora lub opiekuna osobiście
bądź telefonicznie - najpóźniej W DNIU TRENINGU - przez opiekuna lub rodzica.
Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech zajęciach w ciągu roku treningowego
(wrzesień - czerwiec) może spowodować dyskwalifikację w niektórych układach
tanecznych bądź nie dopuszczenie do startu w konkursach bądź w innych występach

grupy mażoretkowej „Perły”.
Poza tym można zrezygnować z uczęszczania na zajęcia mażoretkowe do końca grudnia wtedy rodzic lub opiekun uiszcza tylko składkę członkowską do końca miesiąca w którym
następuje rezygnacja. Jeżeli rezygnacja ma miejsce po tym terminie , rodzic lub opiekun
ma obowiązek płacenia składek członkowskich za zajęcia przez następne trzy miesiące,
nie dłużej jednak niż do końca czerwca roku następnego. Rezygnację z przynależności do
zespołu należy zgłosić bezpośrednio do instruktora lub opiekuna grupy.
VI. Obowiązują składki miesięczne, które należy uiścić do 10 każdego miesiąca.
O wysokości składek, bądź ich zmianie, każdy członek zespołu zostanie poinformowany osobiście lub
w formie mailowej.
Opiekun zespołu zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu.
Data i podpis członka zespołu

……………………………………………………….
Akceptacja powyższego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na uczestnictwo
córki/syna we wszelkiej działalności zespołu oraz zgodą na publikację Jej/Jego wizerunku w mediach.
Data i podpis rodzica

………………………………………………………..

