Vyhláška č. 1/2019-2020 D.A.V.A, z.s.
Členský poplatek

Valná hromada souboru D.A.V.A schvaluje výši členského příspěvku D.A.V.A v sezóně
2019/2020 u plnoletého člena i nezletilého člena na 500,- Kč / za jednu divadelní sezónu. Přijetí
členského poplatku bude potvrzeno na Kartě D.A.V.Áka podpisem předsedy nebo uměleckého
vedoucího souboru. Platba poplatku je jednorázová, pod variabilním symbolem, prováděna
bezhotovostně na účet D.A.V.A, z.s. 243764865/0300 Při dřívějším ukončení členství v souboru
nemá odstupující člen nárok na vrácení již zaplaceného příspěvku.

Vyhláška č. 2/2019-2020 D.A.V.A, z.s.
Karta člena D.A.V.A

Valná hromada schvaluje podobu a obsah Karty člena souboru D.A.V.A pro sezónu
2019/2020. Karta je jednotná pro nezletilé i zletilé členy. Obsahuje fotografii člena, kterou pořídí
soubor, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, mobilní číslo, emailovou adresu, kontakty
na zákonného zástupce, zákonného zástupce, uměleckého vedoucího, obsahuje informace
o zaplacení příspěvku, zařazení člena, pořadové číslo, souhlas se zpracováním údajů a Vyhláškami
č.1, 2, 3, 4, 5/2019-2020. Platnost Karty D.A.V.Aka je od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.

Vyhláška č. 3/2019-2020 D.A.V.A, z.s.
Audio, foto, videozáznam člena, jejich archivace a umisťování do médií
a internetu.
Valná hromada schvaluje:
-

člen souboru může být souborem D.A.V.A zaznamenáván formou audio, foto a video
záznamu a to během zkoušek na představení, při představení, po představení, koncertní
činnosti souboru, společenských akcích souboru.

-

audio, foto a videozáznam členů je souborem archivován.

-

audio, foto a videozáznam člena může soubor umístit do jednotlivých médií – rozhlas,
televize, internet, tisk, sociální sítě. Soubor může zveřejnit jmenné popisky jednotlivých
členů u fotografií nebo videa. Takové zveřejnění schvaluje umělecký vedoucí souboru.

-

člen souboru smí pořizovat své osobní foto, audio a video záznamy ze zkoušek, představení
a společenských akcí souboru. Zveřejňovat je smí pouze se souhlasem osob na záznamu
zaznamenaných. Zveřejnění audio a video takové nahrávky členem souboru schvaluje
i umělecký vedoucí souboru.

-

člen bere na vědomí, že archivní audio, foto, video materiál je užíván pro tvorbu
propagačních a vzpomínkových materiálů (výroční knihy, almanachy apod.).

-

jiné případy dle nařízení GDPR

Vyhláška č. 4/2019-2020 D.A.V.A, z.s.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Člen souboru podpisem Karty člena souhlasí:
-

se skutečností, že o jeho osobě shromažďuje soubor D.AV.A. z.s. informace z karty člena,
jeho činnosti v rámci zkoušek, představení, koncertů a aktivit spojených s činností D.A.V.A

-

nakládá s audio, foto a videozáznamem dle vyhlášky číslo 3/2019-2020 a v souladu
s nařízením EU (GDPR).

-

informace a dokumenty ukládá v souladu s nařízením EU (GDPR) v místě sídla spolku
V Sídlišti 384/1a, Rousínov 683 01 nebo v kanceláři D.A.V.A v areálu na ulici Tyršova
– Rousínov 683 01.

-

materiály s osobními údaji jsou přístupné pouze členům Správní rady D.A.V.A, z.s.

Vyhláška č. 5/2019-2020 D.A.V.A, z.s.
Bezpečnost při práci a jednotlivých aktivitách souboru D.A.V.A

I. aranžovací zkoušky a pravidelné herecké hodiny pro mladší členy souboru

-

probíhají v prostorách zkušebny D.A.V.A, v areálu Tyršova Rousínov 683 01 nebo
v prostorách KD Záložna (jeviště, přísálí, sál, malý sál, šatny, park), Rousínov 683 01.

-

každá zkouška má svého vedoucího, jehož jméno je obsaženo ve zkouškovém fermanu.

Člen souboru:
-

přichází do zkoušky pět minut před začátkem a koncentruje se na nastávající činnost ve
zkoušce; čeká před zkušebnou na příchod vedoucího zkoušky (před vchodem do areálu
Tyršova nebo sálem Záložny), který vstupuje do zkušebního prostoru jako první.

-

se chová a jedná před, při a po zkoušce tak, aby svým nedbalým chováním a jednáním
nezpůsobil sobě nebo ostatním členům souboru majetkovou, či zdravotní újmu.

-

se řídí pokyny vedoucího zkoušky.

-

nemanipuluje s technikou sálu ani s technikou souboru D.A.V.A, pokud mu to neuloží
vedoucí zkoušky.

-

nemanipuluje s klavírem, pianinem, nehraje na tyto nástroje bez dovolení nebo pokynu
vedoucího zkoušky.

-

nemanipuluje s oponou, tahy, jevištními šálami, horizontem, světelnými a elektrickými
zdroji bez souhlasu vedoucího zkoušky.

-

neskáče z jeviště do do prostoru hlediště, do prostoru přísálí; nehoupe se na židlích v sále
a přísálí, nestoupá na stoly.

-

dbá při pohybu v jevištních portálech a na schodištích Záložny zvýšené opatrnosti.

-

nenosí a neužívá před a při zkoušce omamné látky, alkohol, cigarety, žvýkačky, bonbony
a lízátka, brambůrky, tyčinky a křupky, pokud to nevyžaduje role.

-

nepije alkoholické nápoje před a při zkoušce.

-

nenosí a neužívá před a při zkoušce palné, řezné, sečné a bodné zbraně.

-

neužívá během zkoušek mobilní telefon, tablet, notebook, pokud mu to neukládá herecké
aranžmá.

-

nosí do zkoušky oblečení, které může podléhat poškození.

-

nenosí u sebe drahé cennosti nebo vysoký finanční obnos.

-

nenosí kolečkové brusle, kolo, skateboard a jinou další techniku v prostoru areálu Tyršova
a v prostoru Záložny.

-

odchází ze zkoušky v momentu, kdy dá vedoucí zkoušky pokyn k odchodu člena ze
zkoušecího nebo hracího prostoru.

-

(nezletilý) v nepřítomnosti vedoucího zkoušky v prostoru zkušebny, učebny, sálu sedí
v klidu a čeká na příchod a pokyny vedoucího zkoušky.

-

nese za poškození vlastních oděvů, osobních přístrojů (např. mobil, tablet atd.), nebo jejich
ztrátu, včetně finančního obnosu odpovědnost sám. Soubor D.A.V.A nenese za osobní věci
členů odpovědnost. Za případnou ztrátu nenese odpovědnost ani Město Rousínov – v rámci
prostor Záložny.

-

nese zodpovědnost za poškození věcí, které způsobil druhým osobám

-

po zkoušce uklidí své věci, kostýmy, rekvizity, scénu a kolektivně uvede zkušebnu nebo
divadelní sál do pořádku.

-

odchází ze zkoušky, představení před vedoucím zkoušky. Poslední odchází ze zkušebny
nebo sálu vedoucí zkoušky či jím pověřená osoba.

II. před, během a po představení

Člen souboru:

-

se při představení v prostoru Záložny v Rousínově nebo prostoru zkušebny D.A.V.A
v areálu Tyršova řídí pokyny obsaženými v bodu I. vyhlášky č.5/2019-2020.

-

se při představení mimo standardní prostory (zkušebna Tyršova, sál Záložny Rousínov,
prostory při zájezdovém představení) řídí navíc dílčím dokumentem označeným „Propozice
k...“

-

dbá rozpisu fermanových zkoušek, případně úprav prostřednictvím emailu nebo
informativních sms.

-

nastupuje na představení podle stanoveného fermanu zkoušek a představení.

-

je povinen absolvovat generální zkoušky, premiéry, reprízy a derniéry jednotlivých titulů.
Absence na představení z jiných než závažných zdravotních důvodů může být předmětem
pro vyloučení člena souboru z členské základny.

-

o případné termínové nebo časové kolizi je povinen neprodleně informovat uměleckého
vedoucího souboru nebo vedoucího projektu.

-

umí zpaměti svoji roli, text, aranžmá, má připravený svůj kostým a užívá svůj kompletní
kostým.

-

je povinen si opatřit příslušnou obuv pro výkon role nebo také součásti kostýmu.

-

dbá zvýšené opatrnosti při pohybu v potemnělých portálech jeviště, při jízdách kulis na tahu,
při pohybu světel, pří jízdě opony, při manipulaci s rekvizitou a scénografickým prvkem, při
manipulaci s kostýmem.

-

je povinen upozornit vedoucího zkoušky na možné nebezpečí (nezajištěný tah, odložený
praktikábl), pakliže takové nebezpečí zjistí.

-

se během času, kdy nehraje na jevišti, chová slušně, ukázněně a tiše, neběhá po stolech
a neschovává se pod stůl či pojízdnou rampu pro koncertní křídlo v Záložně.

-

dbá zvýšené opatrnosti v případě, že čeká na svůj výstup v jiné místnosti, než se nachází
vedoucí představení, ale i zkoušky.

-

neopouští bez souhlasu vedoucího zkoušky prostor zkoušky, představení ve stanovém
časovém rozpětí.

-

se podílí na kolektivním úklidu scény, prostoru sálu a dalších, odvozu nebo přenesení scény,
rekvizity na předem určené místo.

III. všeobecné

Člen souboru:
-

reprezentuje soubor při zkouškách, přípravě, při představení souboru i mimo ně.

-

dbá zásad slušného chování při zkoušce, představení i mimo ně

-

aktivně se zajímá o ostatní činnosti souboru, na kterých se přímo nepodílí.

-

zajišťuje hladký průběh své účasti na zkouškách a představeních. Upozorňuje na možné
termínové kolize.

-

si hlídá emailovou, sms, facebookovou konverzaci se souborem.

-

odevzdá Kartu člena souboru do 30. června 2019, zaplatí roční poplatek do 31. srpna 2019
a podepíše své členství v souboru v dotačních materiálech pro město Rousínov – v termínu
stanoveném v propozicích k této dotaci.

-

upozorní na případnou změnu zdravotního stavu nebo způsobilosti

-

upozorní na dlouhodobější zdravotní obtíže (například alergie, astma apod.)

-

pro hrubém porušení svých povinností vůči souboru nebo dlouhodobé nespolupráci může
být člen souboru z členské základny vyloučen Správní radou D.A.V.A.

-

je v členské základně po dobu dvanácti měsíců. Při nedodání nové Karty D.A.V.Aka se
členství automaticky neprodlužuje, ale zaniká.

