DEKLARACJA MUZYKA
ORKIESTRY WIENIAWA

Ja, Muzyk Orkiestry Wieniawa
jestem członkiem zespołu, którego dobro i rozwój stanowią dla
mnie priorytet w ramach mojego członkostwa. Zawsze działam
według najwyższych dla mnie standardów. Rozumiem, że orkiestra, której jestem członkiem, to zespół, w skład którego wchodzą inni muzycy o różnych talentach. Szanuję umiejętności innych,
wspieram, jeśli jest taka potrzeba i zawsze działam zgodnie z zasadami kultury osobistej i przyjętymi normami pracy w zespole.
Podczas swojego członkostwa w orkiestrze będę, najlepiej jak
potrafię, reprezentował Orkiestrę Wieniawa zarówno na koncertach jak i poza nimi, będę starał się promować wydarzenia,
w których Orkiestra bierze udział i wszelkie zastrzeżenia i uwagi
będę zgłaszał wewnętrznie do zarządu, nigdy publicznie.
Rozumiem i zgadzam się, że celem Orkiestry Wieniawa jest ciągłe podnoszenie poziomu muzycznego i organizacyjnego oraz dążenie do pozycji lidera polskiej sceny koncertowej, dlatego - wspierając i identyfikując się
z tymi celami, w swojej pracy będę się kierować poniższymi zasadami:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

będę dojeżdżać na próby oraz wydarzenia, w których uczestniczy Orkiestra na własną rękę;
będę regularnie i z równym zaangażowaniem uczestniczyć w próbach
sekcji;
będę dbać o nuty, stanowisko pracy, sprzęt, wyposażenie sali,
będę regularnie uczestniczyć w sekcyjnym sprzątaniu sali, w której odbywają się próby;
zobowiązuje się dbać o wypożyczony mi instrument muzyczny oraz
ubezpieczyć go zgodnie wytycznymi SIK Wieniawa, a także zgłaszać niezwłocznie wszelkie jego uszkodzenia liderowi sekcji lub zarządowi;
jako odpowiedzialny muzyk, będę angażować się w działalność swojej
sekcji związaną z życiem orkiestry, a także pomagać liderowi sekcji w wykonywaniu jego obowiązków;
zobowiązuję utrzymać frekwencję na próbach i wydarzeniach z życia
Orkiestry na poziomie co najmniej 60%, a wszystkie nieobecności będę
zgłaszać odpowiednio wcześniej liderowi swojej sekcji;
będę uczestniczyć w każdym koncercie Orkiestry, a przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, uniemożliwiających mi obecność, usprawiedliwię i poinformuje o tym jednego z dyrygentów Orkiestry Wieniawa
z odpowiednim wyprzedzeniem;
jako muzyk orkiestry będę stosować się do zasad etykiety scenicznej, dbać o swojej miejsce pracy i jego otoczenie przed, w trakcie i po
koncercie;

•

wiem i akceptuję fakt, że Orkiestra Wieniawa to organizacja społeczna,
która wiele zawdzięcza społeczności lokalnej gminy Michałowice, dlatego rozumiem potrzebę wsparcia wspólnoty oraz konieczność okazania
wielkiej wdzięczności poprzez uczestniczenie orkiestry w lokalnych wydarzeniach kościelnych oraz zobowiązuje się do zachowania frekwencji
na poziomie 50%;
rozumiem rolę społeczną jaką pełni orkiestra oraz znaczenie idei Stowarzyszenia, zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie przyjętych norm
społecznych i dawania dobrego przykładu młodszym kolegom z orkiestry
i szerzenia dobrego wizerunku Orkiestry w szerszym gronie.

•

Wiem, że jako zaangażowany muzyk Orkiestry Wieniawa, spełniający powyższe zobowiązania, mam prawo oraz dostęp do:
•

rozwijającej się infrastruktury muzycznej oraz repertuaru Orkiestry Wieniawa;
nowoczesnych projektów muzycznych oraz wyjazdów zagranicznych;
preferencyjnych warunków zatrudnienia w projektach muzycznych, edukacyjnych i społecznych realizowanych przez SIK Wieniawa;
dofinansowania do wyjazdów Orkiestry na terenie kraju oraz za granicą,
a także środków na remont instrumentów muzycznych;
zaświadczenia o byciu członkiem Orkiestry Wieniawa;
możliwości czerpania wiedzy i inspiracji od bardziej doświadczonych
członków Orkiestry.
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Załączniki
1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku muzyka;
2. Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych;
3. Umowa wypożyczenia instrumentu muzycznego (jeśli dotyczy).

