Regulamin funkcjonowania Studia Baletowego
w Operze Krakowskiej w Krakowie
§1
1. Studio Baletowe w Operze Krakowskiej w Krakowie funkcjonuje w ramach struktury
organizacyjnej Opery Krakowskiej w Krakowie, zgodnie ze Statutem nadanym przez organ
założycielski.
2. Celem działania Studia Baletowego jest:
• upowszechnianie kultury tanecznej,
• wychowanie odbiorców sztuki tanecznej,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów,
• wspomaganie osobowe zespołu baletowego poprzez angażowanie uczniów Studia
Baletowego do spektakli baletowych,
• pozyskiwanie młodej, kwalifikowanej kadry tancerzy
• prowadzenie zespołu tanecznego dla absolwentów Studia Baletowego i tancerzy
3. Studio Baletowe realizuje swoje cele poprzez:
• przekazywanie wiedzy o balecie i historii muzyki,
• prowadzenie warsztatowych zajęć dla dzieci w zakresie utanecznienia, rytmiki
i umuzykalnienia, ,
• prowadzenie warsztatowych zajęć dla młodzieży w zakresie nauki tańca klasycznego,
współczesnego i charakterystycznego,
• przygotowywanie do egzaminu dyplomowego,
• umożliwianie uczestnikom Studia Baletowego przedstawianie na scenie swoich osiągnięć
w formie występów podczas spektakli Opery oraz pokazów Studia Baletowego na
zakończenie danego semestru nauki w Studiu Baletowym.
• udział w festiwalach i konkursach baletowych,
• spotkania z wybitnymi pedagogami z kraju i zagranicy
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§2
1. Uczestnictwo w zajęciach Studia Baletowego jest odpłatne. Wysokość opłaty za dany
semestr ustala Dyrektor Naczelny Opery Krakowskiej, po przedstawieniu przez
Kierownika Studia planu kosztów i przychodów za dany okres.
2. Zatwierdzony cennik opłat za dany sezon jest wprowadzany każdorazowo zarządzeniem
Dyrektora Naczelnego do dnia 31 sierpnia danego roku.
3. Warunkiem

przyjęcia

na

zajęcia

Studia

Baletowego

jest

udział

Kandydata

w przeglądzie kwalifikacyjnym, dobry stan zdrowia Kandydata, potwierdzony stosownym
zaświadczeniem lekarskim, zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka
w zajęciach Studia i występach scenicznych oraz dokonanie należnych wpłat.
4. Opłaty za udział w zajęciach Studia Baletowego w danym semestrze obejmują:
• opłatę jednorazową w formie tzw. „wpisowego” (dla nowych uczniów),
• opłatę za zajęcia w formie tzw. „czesnego”
5. Opłata może być uiszczona przez uczestnika jednorazowo lub w czterech ratach
uzgodnionych z Kierownikiem Studia Baletowego.
6. Opłaty należy wnosić w ustalonych terminach, w formie i miejscu wskazanym przez
Operę.
7. W przypadku uczniów, uczestniczących w zmniejszonym tygodniowo wymiarze godzin
zajęć tanecznych opłata jest obniżona. Rodzic lub Opiekun w przypadku takich uczniów,
zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Studia Baletowego do 15 października w
celu dokonania stosowanej adnotacji w dokumentacji zajęć i dokumentacji finansowej
Studia.
8. Zwolnienie ucznia z zajęć teoretycznych i muzycznych nie uprawnia do obniżki czesnego.
9. W

przypadkach,

uzasadnionych

szczególnie

trudną

sytuacja

materialną

oraz

w szczególnych przypadkach losowych, istnieje możliwość zmniejszenia lub odstąpienie
od pobierania opłat za udział w zajęciach Studia Baletowego, na pisemny,
udokumentowany wniosek zainteresowanego. Decyzję w takim przypadku każdorazowo
podejmuje Dyrektor Naczelny Opery, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Kierownika
Studia Baletowego.

Str. 2/6
„Opera Krakowska” w Krakowie, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, tel. (+48) 12 296 61 01 (02), fax: (+48) 12 296 61 03
e-mail: opera@opera.krakow.pl, www.opera.krakow.pl, NIP: 675-000-61-74, REGON: 000278801
KONTO BANKOWE: PKO Bank Polski S.A. nr 56 1020 2892 0000 5702 0563 9945
Działająca na podstawie wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Nr RIK 2/99 założonej w dniu 12 lipca 1999 r.

10. Studio Baletowe może nie dopuścić do udziału w zajęciach osoby, za którą nie została
uiszczona opłata tytułem uczestnictwa w zajęciach Studia.
11. Wpływy z tytułu opłat za udział w zajęciach Studia służą na pokrycie wynagrodzenia
pedagogów, kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem Studia Baletowego
(tj. kosztu wynajmu sal, wyposażenie). Podstawą do opracowania planu finansowego na
dany semestr jest założenie bilansowania kosztów i przychodów Studia Baletowego. Plan
finansowy na kolejny sezon jest przygotowywany do dnia 15 lipca danego roku.

§3
1. Uczniowie Studia Baletowego na zakończenie danego roku szkolnego nauki uczestniczą
w pokazie pracy uczniów w formie prezentacji scenicznej z udziałem publiczności.
2. W przypadku nieobecności uczestnika Studia Baletowego w co najmniej 50% na
przeprowadzonych zajęciach w danym semestrze, o dopuszczeniu do udziału
w pokazie Studia Baletowego na zakończenie danego semestru decyduje Pedagog
prowadzący daną klasę i Kierownik Studia Baletowego.
3. Uczniowie Studia Baletowego mogą brać udział w spektaklach Opery Krakowskiej na
zasadzie praktyk scenicznych, pod warunkiem pozytywnej rekomendacji pedagoga
prowadzącego i pod jego nadzorem.
4. Udział poszczególnych uczniów lub całych klas Studia Baletowego w innych formach
pokazów, w tym scenicznych, a także udział w konkursach i festiwalach tanecznych,
odbywa się na podstawie decyzji pedagoga prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
5. Uczeń może indywidualnie wystąpić z propozycją swego udziału w festiwalach
i konkursach tanecznych lecz musi uzyskać zgodę pedagoga prowadzącego i Rady
Pedagogicznej, o ile udział w omawianych przedsięwzięciach wymaga udziału Studia
Baletowego (opieka pedagogiczna, wykorzystanie materiałów choreograficznych).
6. Uczeń ma obowiązek informować pedagoga prowadzącego o uczestnictwie w zajęciach
tanecznych i występach scenicznych nie związanych z działalnością Opery Krakowskiej
i uzyskać jego akceptację.
7. Studio Baletowe nie ma obowiązku zapewnienia uczniom sali baletowej na indywidualne
ćwiczenia praktyczne związane z uczestnictwem w konkursach i festiwalach tanecznych,
Str. 3/6
„Opera Krakowska” w Krakowie, ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, tel. (+48) 12 296 61 01 (02), fax: (+48) 12 296 61 03
e-mail: opera@opera.krakow.pl, www.opera.krakow.pl, NIP: 675-000-61-74, REGON: 000278801
KONTO BANKOWE: PKO Bank Polski S.A. nr 56 1020 2892 0000 5702 0563 9945
Działająca na podstawie wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Nr RIK 2/99 założonej w dniu 12 lipca 1999 r.

zadanymi pracami domowymi oraz występami scenicznymi niezwiązanymi z repertuarem
Opery Krakowskiej.
§4
1. Studio Baletowe organizuje wewnętrzny dyplom ukończenia nauki, który nie uprawnia do
wykonywania zawodu tancerza scenicznego i nie posiada weryfikacji państwowej.
2. Organizacja wewnętrznego egzaminu dyplomowego jest uzależniona od odpowiedniego
poziomu opanowania przerobionego materiału przez dana klasę i indywidualnie przez
każdego z uczniów. Decyzję o organizacji wewnętrznego egzaminu dyplomowego dla
każdego z uczniów podejmuje każdorazowo Rada Pedagogiczna.
3. O dopuszczeniu do wewnętrznego egzaminu dyplomowego decyduje zaliczenie przez
ucznia w całym toku kształcenia co najmniej:
•

9 lat zajęć z tańca klasycznego

•

4 lata nauki tańca współczesnego

•

2 lata nauki tańca ludowego

•

2 lat nauki tańca charakterystycznego

•

2 lata nauki tańca historycznego

•

9 lat nauki wiedzy o tańcu i historii tańca

•

2 lata nauki audycji muzycznych

•

3 lata nauki rytmiki E. Jaques-Dalcroze’a

•

3 lata nauki umuzykalnienia

oraz pozytywna opinia Rady Pedagogicznej.
Za zaliczone uznane będą lata nauki w/w przedmiotów potwierdzone świadectwami
z innych ośrodków kształcenia tanecznego, warsztatów i kursów.
4. W przypadku nie przystąpienia ucznia do wewnętrznego egzaminu dyplomowego po
ukończeniu ostatniej klasy uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Studia Baletowego
Opery Krakowskiej.
5. Zwolnienie z regularnego uczęszczania na zajęcia przewidziane programem nauczania
Studia Baletowego odbywa się na podstawie zaświadczenia lub odpisu świadectwa ze
szkoły muzycznej lub baletowej z certyfikatem państwowym.
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6. Zgłoszenie

braku

możliwości

udziału

w

zajęciach

tanecznych,

teoretycznych

i muzycznych przewidzianych tygodniowym planem zajęć musi nastąpić do

dnia 15

października każdego roku szkolnego i być zgłoszone bezpośrednio pedagogowi
prowadzącemu dany przedmiot. Brak takiego zgłoszeniu przy jednoczesnej absencji na
przedmiocie spowoduje uznanie przedmiotu za niezaliczony.
7. Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu muzycznego lub teoretycznego w systemie
zaocznym po uprzednim uzgodnieniu tego z pedagogiem prowadzącym dany przedmiot.

§5
1. Wypożyczanie kostiumów i materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć Studia
Baletowego odbywa się podstawie stosownego rewersu. Ewentualne koszty naprawy lub
zniszczenia ponosi użytkownik.

2. Wypożyczanie

kostiumów

scenicznych

odbywa

się

odpłatnie

według

cennika

zatwierdzonego przez Operę Krakowską.

§6
1. Studiem Baletowym kieruje Kierownik Studia Baletowego.
2. Zajęcia Studia Baletowego prowadzą nauczyciele, akompaniatorzy i tancerze baletu
z praktyką dydaktyczną.
3. Podczas zajęć Studia Baletowego obowiązuje strój ćwiczebny:
a) dziewczęta:
•

pantofle miękkie (baletki),

•

baletki twarde (pointy),

•

kostium ćwiczebny,

•

spódnica kolorowa,

•

półbuciki na obcasie

b) chłopcy:
• pantofle miękkie (baletki)
• trykoty czarne elastyczne,
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• koszulka gimnastyczna biała,
• buty charakterystyczne na obcasie.
4. Uczestników Studia Baletowego zobowiązuje się do przestrzegania następujących
obowiązków:
• regularnego i punktualnego przychodzenia na zajęcia,
• odnoszenia się z szacunkiem do prowadzących zajęcia,
• dostosowywanie się do porządku zajęć i czynnego uczestniczenia w zajęciach,
• dbania o czystość osobistą, porządek na sali i w garderobach,
• regulowania płatności w oznaczonym terminie,
• przestrzegania przepisów bhp i ppoż – obowiązujących w budynkach użyteczności
publicznej.
• posiadania ubiorów na zajęcia.
5. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci powinni mieć stały kontakt z Kierownictwem
Studia i są zobowiązani do czynnego udziału w zebraniach informacyjnych.
6. Ilość grup w danym semestrze wynika z możliwości lokalowych i organizacyjnych Studia
oraz ilości osób zainteresowanych udziałem w zajęciach Studia Baletowego.
7. Organizacja zajęć Studia Baletowego dostosowana jest do cyklu szkolnego w danym
semestrze.
8. Zajęcia prowadzone są w miejscach i w godzinach zgodnych z harmonogramem
określonym przez Studio Baletowe.
9. Odwołanie lub przeniesienie zajęć określonych w harmonogramie może nastąpić po
wcześniejszym

powiadomieniu uczestników (minimum jedne zajęcia wcześniej)

z wyjątkiem przypadków losowych.
10. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką pedagoga. Za bezpieczeństwo dzieci poza
salami tanecznymi odpowiadają rodzice lub opiekunowie
11. Uczestnicy zajęć Studia Baletowego objęci są standardowym ubezpieczeniem OC
w ramach polisy posiadanej przez Operę Krakowską. Dla grup zaawansowanych
wykonujących elementy taneczne wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie indywidualne,
które można dokonać za pośrednictwem Opery Krakowskiej w Krakowie.
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