
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH CHÓRU KIDS GOSPEL JOY. 
POZNAŃ I SUCHY LAS. 

ROK SZKOLNY 2017/2018

§1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa dzieci w zajęciach chóru KIDS Gospel Joy 
prowadzonych w Centrum Kultury w Suchym Lesie, ul. Szkolna oraz w sali prób na ul. Jackowskiego 
22 w Poznaniu. 

2. Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku od 5 do 17 lat. 

3. Chór KIDS Gospel Joy działa jako jeden zespół, ale próby odbywają się w dwóch miejscach. Oznacza
to, że dzieci mogą przychodzić do dowolnie wybranej lokalizacji, zgodnie z ich miejscem zamieszkania
lub preferencjami. Zajęcia odbywają się jedno po drugim a uczone piosenki są identyczne w obu 
miejscach. 

4. W przypadku wybrania jednej lokalizacji, zawsze można ją zmienić, lub w razie potrzeby przyjść w 
drugie miejsce nawet jeden raz. 

5. W imieniu zespołu umowy zawiera Fundacja Pro Novis, z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Śnieżna 9b, 
62-002, której prezesem jest Andrzej Górski. 

6. Założycielem i dyrygentem zespołu jest Agnieszka Górska-Tomaszewska (Baca). Menadżerem oraz 
asystentem jest Małgorzata Kossowska (Kosa). 

§2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KIDS GOSPEL JOY

1. Zespół jest niezależną organizacją, nie działa przy żadnym ośrodku kultury ani kościele. Charakter 
zespołu jest jednak zdecydowanie chrześcijański, wykonywane pieśni gospel są o Bogu, Jezusie 
Chrystusie lub dla Niego i Jego chwałę. 

2. Próby chóru odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu:
     W Suchym Lesie – we wtorek o godz. 15:50 – 16:50
     W Poznaniu – we wtorek o godz. 17:45 – 18:45

Próby mogą się zwielokrotnić lub być odwołane, zależnie od działań, które chór akurat podejmuje. W 
przypadku ważnych wydarzeń, koncertów, nagrań płyty itd., jest bardzo możliwe, że próby będą 
odbywać się częściej. Jeśli tak się wydarzy, możliwe jest również, że próba wtorkowa zostanie 
odwołana. 

Od czasu do czasu, rodzice i dzieci zostaną poinformowani o próbie wspólnej dla Poznania i Suchego 
Lasu, najczęściej z muzykami na żywo. Zostanie też przekazana informacja, gdzie i w jakich godzinach 
się taka próba odbędzie.  

3. Zapisanie do chóru jest jednocześnie zobowiązaniem się do przychodzenia na próby i brania 
udziału w koncertach. Obecność na próbach jest obowiązkowa, na koncertach nie zawsze – często 
jest to uzależnione od możliwości transportowych i środków jakie na koncert przewidział organizator.



Jednocześnie możliwość śpiewania na koncertach to przywilej, który wynika z obecności na próbach i 
znania repertuaru. 

4. Próby prowadzi Agnieszka Górska-Tomaszewska, lub w przypadku jej nieobecności Małgorzata 
Kossowska (ewentualnie również inna dorosła osoba z Gospel Joy w razie takiej konieczności). Próby 
zaczynają się rozgrzewką głosową, potem uczone są nowe piosenki i powtarzane i dopracowywane 
te, które już umiemy. Zazwyczaj na próbach śpiewamy z podkładami instrumentalnymi z komputera. 

5. Koncerty są ustalane na bieżąco. Rodzice i dzieci zostaną poinformowani gdzie i kiedy koncert się 
odbędzie oraz dostaną szczegóły dotyczące repertuaru, sposobu dojazdu (jeśli koncert jest daleko), z 
jakim składem instrumentalnym gramy, czy dostaniemy jedzenie, picie i o której jest próba 
akustyczna. 

6. Foty. W związku z artystyczną działalnością KIDS Gospel Joy, powstaje sporo zdjęć, głównie w 
czasie koncertów. Wyrażając zgodę na uczestnictwo w zespole, rodzice wyrażają zgodę na publiczne 
udostępnianie fot w celach informacyjnych i promocyjnych, w internecie i na informacjach 
drukowanych, np. ulotki, plakaty itd. Foty będą udostępniane tylko w imieniu KIDS Gospel Joy, bez 
podawania nazwisk indywidualnych członków (z wyjątkiem albumu CD i DVD).

§3 KOMUNIKACJA

1. W celu szybkiej komunikacji została utworzona tajna grupa na facebooku o nazwie: KIDS / 
TEENS – GOSPEL JOY. Do grupy mają dostęp tylko dzieci i rodzice uczęszczających na próby, 
ewentualnie również ci, którzy z racji wieku lub zmiany zainteresowań odeszli z zespołu. 

2. Jeśli ktoś nie ma konta na facebooku, zachęcamy do utworzenia konta tylko do korzystania z 
możliwości szybkiej wymiany informacji na naszej grupie. W razie gdyby jednak ktoś nadal 
konta nie posiadał, TYLKO najważniejsze informacje są przesyłane mailem, niestety często ze 
sporym opóźnieniem czasowym. 

§4 FINANSE

1. Za udział w zajęciach opłata wynosi 80zł miesięcznie. Niezależnie od tego, czy w miesiącu 
wypada 4 czy 5 wtorków. Może się zdarzyć, że we wtorek przypada święto, wtedy opłata nie 
zmienia się i nadal wynosi 80zł. Opłata zmniejszy się w miesiącu kiedy są ferie, szczegółowy 
plan zajęć na rok, który da się przewidzieć, widoczny jest w §5. 

2. Rodzice są zobowiązani do uiszczenia opłaty do 10-go bieżącego miesiąca, na konto fundacji 
Pro Novis: 3211 6022 0200 0000 0039 1551 51, z opisem – KIDS Gospel Joy, imię nazwisko 
dziecka i miesiąc za jaki jest płatność. 

3. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty. W wyjątkowych sytuacjach bardzo długich 
nieobecności, proszę skontaktować się z Agnieszką – 509 370 100, baca@gospeljoy.pl 

4. W razie braku próby z powodu prowadzącego i braku zastępstwa na tę próbę, sytuacja może 
zostać rozwiązana w dwojaki sposób:
a. próba zostanie odpracowana w inny sposób, np. dodatkowa próba przed koncertem lub 
spotkanie integracyjne w domu u Agnieszki

b. Zostanie zmniejszona odpłatność za kolejny miesiąc

5. Pierwsza próba dla nowej osoby w zespole jest gratis. 

mailto:baca@gospeljoy.pl


6. Udział w koncertach jest bezpłatny, chyba, że bierzemy udział o konkursach i festiwalach, na 
które zgłaszamy się sami. 

7. Fundacja Pro Novis podpisuje umowy z organizatorami imprez oraz w razie konieczności 
wystawia faktury. Wynagrodzenie z koncertów pokrywa instrumentalistów, czasami 
transport, czasami wynagrodzenie dostaje dyrygent i menadżer. Część imprez, na których 
występujemy jest nieodpłatna. 

§5 ORGANIZACJA ROKU 2017/2018

1. Rok szkolny 2017/2018 będzie wyglądał następująco:

Wrzesień – odpłatność 80zł:

5.09 – spotkanie dla rodziców. Suchy Las o 15:50 w Centrum Kultury, Poznań o 17:45 na 
Jackowskiego 22 „Na Skale”.

12, 19, 26 – próby

Październik – odpłatność 80zł, 3, 10, 17, 24, 31 – próby

Listopad – odpłatność 80zł, 7, 14, 21 – próby, 25.11 – koncert z okazji XX lecia Gospel Joy oraz 
wydania płyty. W Szkole Muzycznej na Solnej. 26.11 – XV Warsztaty Gospel w Poznaniu, dla dzieci, do
których zachęcam! Próba 28.11 zostanie odwołana, by odpocząć. 

Grudzień – odpłatność 80zł, 5, 12, 19 – próby

Styczeń – odpłatność 80zł, 2, 9, 16, 23, 30 – próby

Luty (ferie) – odpłatność 60zł, 6, 27 – próby

Marzec – odpłatność 80zł, 6, 13, 20, 27 – próby

Kwiecień – odpłatność 80zł, 10, 17, 24 – próby

Maj – odpłatność 80zł, 8, 15, 22, 29 – próby

Czerwiec – odpłatność 80zł, 5, 12, 19 – próby

Dodatkowo zrobimy prawdopodobnie spotkanie świąteczne i pewnie jedno czy dwa spotkania u mnie
w domu w celach integracyjnych � �. Być może uda się wziąć udział w przynajmniej jednym festiwalu i
wielu koncertach. 

§ 6 STROJE

1. Strój młodego „Joya” składa się z szaty w kolorze bordo i  „śliniaka” w kolorze złotym.
Zespół wypożycza stroje za kaucją w wysokości 100zł na czas śpiewania w KIDS Gospel Joy. Reszta
stroju leży po stronie dziecka (rodzica). W skład stroju wchodzi również:

-  czarna koszulka  BEZ kołnierzyka,  lub podkoszulek  na naramkach – kolor  nie ma
znaczenia

- czarne długie spodnie lub rajstopy lub leginsy + czarne skarpetki + czarne buty



Jeśli jest zima, ustalamy na bieżąco co zakładamy pod lub na szatę. CZARNE BUTY SĄ zawsze 
obowiązkowe, niezależnie od pory roku. 

2. Uszycie stroju kosztuje 95zł, razem z materiałem cena całkowita stroju wynosi ok 160-170zł. 
Szyciem i wydawaniem strojów zajmuje się obecnie Izabela Cwojdzińska – tel. 512 457 750 (mama
Gracji z Poznania). 

3. Strój, ze względu na materiał z jakiego jest zrobiony oraz z szacunku dla publiczności, dla 
której śpiewamy, należy odpowiednio traktować. Przed każdym występem strój musi zostać 
wyprasowany w NISKIEJ (!!!!!!) temperaturze żelazka, zawieszony na wieszaku i transportowany w
pokrowcu. 

4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia stroju, za kolejny strój zostanie pobrana kaucja w 
wysokości 160zł.

5. Jeśli okaże się, że stroje wszystkie trzeba będzie wymienić (czego na razie nie 
przewidujemy), kaucje za stroje nie będą zwracane a ich zużycie zostanie potraktowane jako 
amortyzacja po użytkowaniu. 

§ 7 USTALENIA I INFORMACJE KOŃCOWE

1. Chór Kids Gospel Joy powstał z potrzeby stworzenia dziecięcej wersji dorosłego i 
profesjonalnego Gospel Joy oraz z ogromnej pasji do muzyki gospel. 

I tu już napiszę mniej oficjalnie � �. 

Kocham dzieci i staram się im stworzyć piękne miejsce, pełne przyjaźni, wzajemnego wsparcia, 
poczucia własnej wartości i przynależności do Boga. Chcę dawać dzieciom przestrzeń na rozwój 
poprzez zachęcanie, wspieranie, chwalenie i dzielenie się wszystkim co umiem i czym zostałam 
obdarowana. Mam nadzieję, że przynależność do zespołu pozwoli im rozwinąć pasję śpiewania i 
rozbudzi ich muzykalność, tak by mogła im w dorosłym życiu służyć w przyjemności i być może 
pracy zawodowej. Ruch i jednoczesne śpiewanie pobudza mocno poczucie rytmu i stwarza 
fantastyczne warunki, by całe nasze ciało żyło muzyką. Zachęcam dzieci do śpiewania solo, 
każdego na swoim poziomie rozwoju i wskazuję, co jeszcze i w jakim kierunku mogą się wciąż 
rozwijać. Ogromnie się cieszę, kiedy widzę prawdziwe przyjaźnie wyrastające na moich oczach, 
nie pochwalam jednak zbytniego gadulstwa na próbach… i mogę być czasem „ostra” w tych 
kwestiach. 
Za względu na małą ilość prób, staram się wykorzystać czas maksymalnie jak się da, ale nawet 
jeśli to zrobię, a dzieci nie przyjdą, to największe starania pójdą na marne. Dlatego zależy mi 
bardzo, by dzieci regularnie przychodziły na próby, bo tylko wtedy uzyskamy najlepszą możliwą 
jakość. Postarajmy się ten nasz zespół potraktować naprawdę poważnie. 

Życzę nam wszystkim dobrego roku 2017/ 2018!!!

_____________________________________ _____________________________________ 

              Imię i nazwisko Dziecka Podpis Opiekuna/ Rodzica


