Kodex spolku JuniorBand, z. s.
Článek I
Zkoušky
1) Hráč chodí na zkoušky včas a připraven.
2) Zkoušky probíhají v poklidu a bez zbytečných průtahů mezi hraním.
3) Hráč je na zkoušce plně soustředěn a bere ohledy na ostatní hráče.
4) Každý má právo vyjádřit svůj názor, avšak nesmí výrazně narušovat chod
zkoušky.
5) V prostorách ZUŠ Pohořelice je zakázáno kouřit, požívat alkohol i jiné
návykové látky.
Článek II
Vystoupení
1) Oblečení na vystoupení musí splňovat černo-červenou kombinaci, případně
pouze černou.
2) Na podiu se všichni chovají slušně, dbají na slušné vystupování a usmívají se.
Nelze tolerovat pořvávání na sebe přímo na podiu mezi písněmi.
3) Během vystoupení je zakázáno požít takové množství alkoholu, které
evidentně ovlivňuje kvalitu hudebního projevu hráče. Toto jsou oprávněni
posoudit předseda spolku, umělecký vedoucí a zvukař.
4) Hráč musí být součástí choreografie. Pokud se ostatní hráči hýbají a tančí,
přidá se k nim také.
5) Při vystoupení je zakázáno používání mobilních telefonů, a to i mezi písněmi!
Výjimkou je pouze natáčení videa.
6) Během vystoupení je zakázáno odcházet ze svého hráčského místa! To platí i
v případě, že hráč v dané skladbě nehraje!
7) Po ukončení sady písní odchází ihned všichni hráči z podia.
8) Každý hráč pomáhá s chystáním věcí před vystoupením a balením věcí po
vystoupení.
9) Termín koncertu je členům oznámen vždy minimálně dva měsíce dopředu, a
to prostřednictvím facebookové skupiny, stránek kapely a kapelového
kalendáře. Člen je povinen tyto informační kanály aktivně sledovat.
10) Pokud se hráč nemůže dostavit na domluvený koncert, hradí náklady na
svůj případný záskok sám.
11) Každý člen má právo 1x za rok na koncertě chybět. V tomto případě jeho
záskok platí kapela.

Článek III
Zajišťování vystoupení
1) Závazným zajišťováním vystoupení kapely je pověřen pouze předseda
spolku. Členové jsou oprávněni navenek propagovat kapelu a nezávazně
nabízet vystoupení, avšak finální domluva včetně tvorby ceny za vystoupení
je v režii předsedy spolku.
Článek IV
Všeobecné zásady
1) Všichni se k aparatuře a nástrojům chovají s obezřetností.
2) Pokud dojde k poškození školní aparatury, neprodleně to člen nahlásí
předsedovi kapely.
Článek V
Závěrečná ustanovení
1) Tento kodex byl schválen Členskou schůzí konanou dne 19. 2. 2016.

