Fundacji Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego
Regulamin Kameralnej Orkiestry Smyczkowej ARCO CRACOVIA
1. Informacje ogólne
1. Kameralna Orkiestra Smyczkowa Arco Cracovia, zwana dalej Orkiestrą jest jednostką
działającą w formie orkiestry, przy Fundacji Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego w
Krakowie z siedzibą przy ul. Grodzkiej 60/13 w Krakowie
2. Organizatorem Orkiestry jest Fundacja Ars Organi im. Bronisława Rutkowskiego, zwana dalej
Organizatorem.
3. Partnerem organizacyjnym Orkiestry jest Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie.
2. Struktura orkiestry
1. Funkcję Dyrektora Orkiestry pełni każdorazowo Prezes Zarządu Fundacji lub osoba przez
niego wyznaczona.
2. Pracami orkiestry kieruje Kierownik Artystyczny Orkiestry.
3. Orkiestra powołuję swoją Radę Artystyczną
4. W skład Rady Artystycznej wchodzą: Kierownik Artystyczny, Koncertmistrzowie oraz 3
wybranych z orkiestry Członków Orkiestry
3. Organizacja pracy Orkiestry
1. Próby Orkiestry odbywać się będą w siedzibie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury przy ul.
Mikołajska 2 lub w innych miejscach wyznaczonych przez organizatora.
2. Próby Orkiestry mają charakter edukacyjny i prowadzone są następujących formach:
a) próby sekcyjne skrzypiec i altówek pod kierunkiem koncertmistrza I skrzypiec
b) próby sekcyjne wiolonczel i kontrabasów pod kierunkiem koncertmistrza wiolonczel
c) próby tutti pod kierunkiem dyrygenta
d) warsztaty
e) kursy mistrzowskie
3. Przygotowany repertuar będzie prezentowany w formie publicznych występów.
4. Dopuszcza się możliwość udziału Orkiestry w nagraniach, kursach, koncertach
organizowanych przez podmioty zewnętrzne

4. Członkowie Orkiestry
1. Orkiestrę tworzą zawodowi koncertmistrzowie, zwani dalej Koncertmistrzami oraz młodzi
instrumentaliści, zwani dalej Członkami Orkiestry.

2. Członkowie orkiestry wyłaniani są w drodze przesłuchań na poszczególne instrumenty,
zwanych dalej Przesłuchaniami.
3. Przesłuchania do Orkiestry odbywają się każdorazowo w oparciu o zatwierdzony przez
Dyrektora Regulamin Przesłuchań
4. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół muzycznych II st. oraz studenci uczelni
muzycznych, którzy w dniu przesłuchań nie ukończyli 22 roku życia.
5. Uczestnictwo we wszystkich formach działalności orkiestry jest nieodpłatne.
6. Dyrektor orkiestry w porozumieniu z dyrygentem i koncertmistrzami zastrzega sobie prawo
zaproszenia uczestników poza konkursem do udziału w warsztatach kursach, koncertach – w
przypadku konieczności uzupełnienia składu orkiestry.
7. Dla osób niepełnoletnich warunkiem udziału w warsztatach, kursach, koncertach jest zgoda
rodzica lub opiekuna zawarta w Karcie Zgłoszeniowej wraz z pozostałymi wymaganymi
informacjami, takimi jak dokładny adres zamieszkania, dane kontaktowe, ewentualne
zalecenia lekarskie, nazwa szkoły etc. Karta Zgłoszeniowa dostarczona zostanie w formie
elektronicznej rodzicom uczniów.
8. Szczegółowy harmonogram prób i koncertów zostanie umieszczony na stronie internetowej
oraz przesłany drogą elektroniczną każdemu z uczestników.

5. Prawa i obowiązki członków Orkiestry
1. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Orkiestry,
harmonogramem prób i koncertów oraz przygotowania swojej partii instrumentalnej w
oparciu o przekazany głos orkiestrowy.
2. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do zapewnienia własnych instrumentów.
3. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do udziału we wszystkich próbach oraz koncertach
orkiestry.
4. Nieobecność na próbie wymaga pisemnego usprawiedliwienia.
5. Uczestnicy zobowiązani są do punktualności i przestrzegania harmonogramu warsztatów,
kulturalnego zachowania, dbałości o dobrą atmosferę i stosunki koleżeńskie oraz godnego
reprezentowania Organizatora podczas prób i koncertów.
6. Dojazd na próby orkiestry odbywa się w sposób indywidualny i na koszt uczestników.
Organizator zapewnia transport na koncerty poza Krakowem.
7. Członkowie Orkiestry wybierają spośród siebie 3 przedstawicieli do Rady Artystycznej
Orkiestry

