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VNÚTORNÝ PORIADOK FOLKÓRNEHO SÚBORU TURIEC
(podmienky členstva vo Folklórnom súbore Turiec)

I.
Charakteristika
Folklórny súbor Turiec (ďalej len FS Turiec) je skupina nadšencov, ktorí svoju činnosť
zameriavajú na scénické stvárnenie slovenského folklóru a prostredníctvom tanca, hudby a ľudovej
piesne rozdávajú ľuďom radosť a dobrú náladu. Dlhodobým cieľom súboru je vyhľadávať
a spracovávať tradície, zvyky, rôzne činnosti a zábavu našich predkov. Inšpiračným zdrojom tvorivej
činnosti je autentický slovenský folklór, ktorý je citlivo pretváraný rôznym stupňom štylizácie pri
dodržiavaní charakteristických a charakterových znakov pôvodného materiálu do svojej konečnej
scénickej podoby. Pri interpretácií vytvorených diel je snaha o prirodzený prejav, aby tanec, hudba
a pieseň pôsobili autenticky.
V tanci sa zameriavame na vnútornú stránku pohybu tak, aby tanec vychádzal zo srdca.
Tanečníci sa najskôr naučia tanečne stáť, chodiť klasickým spôsobom, baletným štýlom ovládať
končatiny, dokázať zladiť pohyby a pritom nezabúdať na estetickú stránku pohybu. Potom nasledujú
jednotlivé tanečné prvky, motívy a kombinácie, ktoré sa postupne spájajú do tanca - choreografie. Ak
sa to podarí a jednotlivec vydrží, môže začať práca na osobnosti tanečníka a charaktere tanca.
Paralelne s výučbou tanca sa členovia učia spievať, pretože spev neoddeliteľne patrí k autentickému
prejavu folklóru a napomáha rozvíjať cítenie tanečníkov.

II.
Pravidlá v kolektíve
Všetci vo FS Turiec sú na jednej úrovni, každý však svojou prácou v súbore môže zlepšiť svoje
výsledky a stať sa tak šikovnejším tanečníkom, muzikantom alebo šikovnejším spevákom. Šikovnejší
členovia majú oveľa viac možností reprezentovať súbor a zúčastniť sa viacej podujatí, ktorých sa súbor
zúčastňuje. Netreba sa uspokojiť s tým, že už som medzi šikovnejšími, pretože sa môže stať, že zajtra
tam už nebudem. V súbore je podstatné to, kto ako využíva čas na sále a aký je výsledok jeho
snaženia, nie to ako dlho je niekto členom súboru.
Zásady, ktoré členovia kolektívu dodržiavajú:
1. Správať sa k ostatným tak, ako by som chcel, aby sa ostatní chovali ku mne
2. Nikoho neokradnúť
3. Pracovať na sebe, aby som bol viditeľne lepší
4. Byť tolerantný voči všetkým
5. Najskôr odstrániť svoje nedostatky, až potom riešiť cudzie
6. Zvážiť pripomienky ostatných
7. Nadobudnuté poznatky a informácie odovzdávať ďalším členom kolektívu
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III.
Členstvo
Členom FS Turiec môže byť osoba so záujmom o folklór, ktorá spĺňa podmienky členstva.
Minimálna veková hranica pre vstup do súboru je 15 rokov, čiže v roku podania prihlášky člen dovŕši
vek 15 rokov. Každý nový člen musí absolvovať v Prípravke FST minimálne 100 hodín.
Aktívne členstvo vzniká vypísaním prihlášky a zaplatením členského príspevku. Zánik
aktívneho členstva je vždy 31. decembra daného roku. V prípade porušenia Vnútorného poriadku je
vedúci FS Turiec oprávnený ukončiť s jednotlivcom aktívne členstvo okamžite. Ukončením aktívneho
členstva vo FS Turiec sa stáva člen pasívnym členom, tzv. bývalým členom.
IV.
Povinnosti člena.
1.
2.
3.
4.

Zúčastňovať sa tréningov FS Turiec - v prípade neprítomnosti včas svoju neúčasť oznámiť.
Dodržiavať „Poriadok krojárne“.
Uhradiť členský príspevok v stanovenej výške a v dohodnutom termíne.
Bezodkladne ohlásiť plánované dočasné aj definitívne ukončenie aktívneho členstva vo FS Turiec.

V.
Práva člena.
1. Podľa rozhodnutia vedúceho FS Turiec sa zúčastňovať sústredení, vystúpení a zájazdov FS Turiec.
2. Obdŕžať informácie o pripravovaných podujatiach.
3. Využívať všetky zľavy a výhody FS Turiec.

VI.
Členský príspevok
Každý aktívny člen každoročne prispieva na chod súboru. Výška členského príspevku je
stanovená na začiatku kalendárneho roka vedúcim súboru na základe plánu FS Turiec a uplynulej
činnosti súboru. Výšku členského príspevku schvaľuje zriaďovateľ súboru. Príspevok je splatný 31.
marca v danom roku a uhrádza sa priamo vedúcemu súboru.

VII.
Tréningy a nácviky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Základný tréning je každý štvrtok od 19.00 do 21.30 hod.
Nácvik tancov je každý pondelok od 19.00 do 21.00 hod.
Individuálna príprava sa realizuje po dohode s vedúcim každý pondelok od 16.00 do 19.00 hod.
Po príchode si tanečníci oblečú cvičné veci a prídu na sálu. Majú na to maximálne 10 min.
Náušnice, retiazky, prstene, náramky, hodinky, žuvačky, cukríky ... nepatria na sálu!
Vlasy musia byť zapnuté (sponky, čelenka, najlepšie drdol), aby nepadali do očí.
Počas tréningu alebo nácviku tanečníci nerečnia, pokiaľ sa niečo vysvetľuje počúvajú vedúceho.
Tanečníci počas tréningu alebo nácviku nediskutujú s vedúcim o správnosti danej veci.
Svojvoľné opustenie priestorov počas tréningu alebo nácviku sa považuje za absenciu.
Konzultácie o tanci sa robia po ukončení tréningu alebo nácviku.

