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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

§ 1 

Celem działalności Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Samorządowym Centrum Kultury, Sportu 

i Czytelnictwa w Strawczynie, Strawczynek, ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn (dalej: „SCKSiC”) 

(zwanego dalej Organizatorem) jest kontynuowanie tradycji grania marszowego, społeczno-

wychowawcze działanie dla umuzykalnienia mieszkańców, budowanie tradycji muzycznych, 

propagowanie szeroko pojętej kultury muzycznej poprzez popularyzację i rozwijanie uzdolnień 

artystycznych w kierunku gry na instrumentach dętych. Sprzyjanie artystycznym działaniom 

służącym doskonaleniu warsztatu muzycznego członków orkiestry. Uświetnianie uroczystości 

kulturalnych, patriotycznych, religijnych, okolicznościowych i innych. 

 

§ 2 

Orkiestra podlega bezpośrednio Organizatorowi, jest Jego zespołem artystycznym, a bezpośredni 

nadzór nad zespołem sprawuje Kierownik Wydziału Kultury SCKSiC. 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ ORKIESTRY. 

 

§ 3 

Działalnością Orkiestry kieruje Kapelmistrz powoływany przez Dyrektora SCKSiC. 

 

§ 4 

Do obowiązków Kapelmistrza należy w szczególności: 

1. dbałość o wysoki poziom artystyczny Orkiestry, 

2. organizowanie i koordynowanie pracy Orkiestry, 

3. utrzymywanie dyscypliny w Orkiestrze i nadzór nad należytym wykonaniem przez członków 

Orkiestry ich obowiązków, 

4. współdziałanie z właściwymi organami Organizatora we wszystkich sprawach związanych z 

działalnością Orkiestry, w tym zwłaszcza w organizowaniu występów, 

5. bieżące informowanie Kierownika  Wydziału Kultury SCKSiC o działalności Orkiestry, 

6. pomoc muzykom Orkiestry w sprawach muzycznych i organizacyjnych, 

7. prowadzenie polityki kadrowej Orkiestry. 

 

§ 5 

Do obowiązków członka Orkiestry należy w szczególności: 

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

2. wykonywanie poleceń Kapelmistrza, 

3. zachowanie postawy zapewniającej godne reprezentowanie Samorządowego Centrum Kultury, 

Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie oraz Gminy Strawczyn, 
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4. szczególna dbałość o instrumenty muzyczne, umundurowanie i inne mienie Orkiestry, 

5. dbałość o zachowanie koleżeńskich stosunków w Orkiestrze, sprzyjających pracy artystycznej, 

6. każdorazowe informowanie Kapelmistrza o występach w innej Orkiestrze niż Gminna Orkiestra 

Dęta w Strawczynie. 

 

§ 6 

Członek Orkiestry nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w próbach i koncertach. 

 

§ 7 

Członek Orkiestry może zrezygnować z uczestnictwa w Orkiestrze, pod warunkiem zgłoszenie 

zamiaru rezygnacji Kapelmistrzowi lub Kierownikowi Wydziału Kultury SCKSiC. 

 

§ 8 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu członków Orkiestry na próby. 

 

§ 9 

Każdy członek Orkiestry zobowiązany jest złożyć deklarację udziału w Gminnej Orkiestrze Dętej 

 

§ 10 

SCKSiC zapewnia na swój koszt warunki organizacyjne i techniczne dla funkcjonowania Orkiestry, a 

w szczególności wyposażenie w mundury, instrumenty i inne niezbędne materiały i przybory, 

naprawę sprzętu muzycznego, umundurowania, pomieszczenie do prowadzenia prób, miejsce na 

przechowanie instrumentów. 

 

III. FINANSOWANIE ORKIESTRY. 

 

§ 11 

1. Koszty finansowe utrzymania Orkiestry ponosi Organizator na podstawie dotacji z Gminy 

Strawczyn oraz środków pozyskanych z dotacji, od sponsorów i darczyńców. 

2. Wynagrodzenie dla Kapelmistrza ustala Dyrektor SCKSiC. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

§ 12 

Zmiany do niniejszego regulaminu uchwala Dyrektor SCKSiC. 

 

 

Przygotował:                                                                                                               Zatwierdził:  


