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1.. Az Eleftheria tdnccsoport (a tovdbbiakban: tdnccsoport) 20L3-ban alakult a szegedi

Nemzetis6gek Hdzdban megval6suld, a Magyarorszdgi Gorogok Kultu16lis Egyestilete *
Csongriid Megyei Helyi Csoport (a toviibbiakban: egyesulet) 6ltal szervezett gorog tdnciskola
tdncosaib6l,

2. A tiinccsoport celja gorog tdncok tanuldsa, tanitdsa 6s bemutatdsa,

3. A tdnccsoport fenntart6ja az egyesulet. Mfikbd6sevel az egyesiiletet k6pviseli, on5ll6
gazddlkoddsa nincs, Mfikodesdnek felteteleit az egyesUlet biztositja, amely ennek forriisait
elsdsorban pdlydzatokb6l, a Szegedi Gorog Nemzetisdgi Onkormdnyzat tdmogatiisiib6l, illetve
egy6b miikddesi t6mogatdsokb6l, fellepti dijakbol, valamint a tdnccsoport tagsdgi dfjaib6l
teremti el6. A gazddlkoddssal kapcsolatban az egyesulet vonatkozo szabiilyzatai az

6rv6nyesek,

4. A tdnccsoport 6rdekdben az egyesillet dltal el6teremtett javak az egyestilet tulajdondt
kdpezik, annak nyilvdntart6sdba bekerulnek,

5. A tdnccsoport tagjaijelen szabdlyzat aldiriisakor:

Tiinctandr: Szeltner L6szl6

Tiincosok: Baloghnd Szalamia Gabriella, Csiszdr ZoltAn, Danyi Beatrix, K6szo Anita, Dr.

Kosztopulosz Andre6sz, Kovdcs Andrea, Mdszdros Eva, Muzamel Gitta, Nyiiri Tibor, Purosz

Alexandrosz, Szeltner Liiszl6, Szokolai Nikolett, Tdborosi Ajndcska, Tdth Erika, Timiirne
M6sziiros Melinda

A tdnccsoport sz6szoloja: Muzamel Gitta

6, A t6nccsoport tagjait a tdnctaniir javaslatdra az egyesiilet elnoke veszi nyilv6ntartiisba, illetve

torli onnan. Az egyesulet ddntese ellen kifogdssal az egyesulet elnoks6g6hez lehet fordulni.

Sajdt kdresre a tagsiigiviszony indoklds n6lki.il megszUntethetcj.

7. A tdnccsoport sz6sz6lojdt a tagok javaslatdra a tdnctaniir nevezi meg. Szem6lyet az ev elscj

taldlkoz6jdn a tagok konszenzusos dontesselvdlasztjdk ki. Kinevezese visszavondsig d:rvenyes.

8. A tagsdgi viszony feltdtele a p16bdkon es fell6p6seken va16 rendszeres rdszvdtel, a

tdnccsoporthoz 6s egyesulethez mdlt6 magatartds, valamint a tagdijfizetes.

9. A tiinccsoport tagjai tagdijat fizetnek. A tagdij mert6ke megegyezik az egyesulet tagsdgi

dfjdval, ami jelen szabdlyzat aldlriisakor 24 6ves korig 0 Ft,24 6v folott 6vi 2.000 Ft, 62 ev

foldtt 1.000 Ft, Az egyesulet tagjai 6s a tdnctan6r mentesulnek a tagdijfizetdsi koterlezettsdg

a16l. A befizet6s mddjdra az egyesulet vonatkoz6 szabdlyzatai 6rvdnyesek.

1"0. A tdnccsoport tagjai az egyesUlet 6ltal nydjtott szolgdltatdsok dijdb6l kedvezm6nyt

kaphatnak, Ennek mdrtekdt a vonatkoz6 szabdlyzatoknak megfelel6en az egyesCIlet elnoke,

illetve elndksege hateirozza meg.

11. A tdnccsoport tagjai dljban nem 16szesijlnek. Munkdjukat 6nk6ntesen v6gzik, ami6rt

kolts6gt6rltdsben (pl. utazdsi, ruhatisztitdsi ds dtkez6si kolts6g t6ritdse) reszesrilhetnek,

12. A tagok a fell6pd ruhdkat a fellepesek kozotti hosszabb id6szakokban a Nemzetisegek

Hdzdban tdroljdk. A ki.ilon tisztitdst nem ig6nyl6 ruhadara

vasaljdk, a tisztitdst igeny16 ruhadarabokat az egyesul
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