
 

 

Witamy w Mokotowskiej Orkiestrze Szwoleżerów! 
Poniżej znajduje się kilka zasad, których przestrzegamy.  Jeśli masz jakieś uwagi, wątpliwości czy też 
pytania, chętnie ich wysłuchamy. Wszyscy jesteśmy tu w jednym celu. 

Co to jest Mokotowska Orkiestra Szwoleżerów? 
Mokotowska Orkiestra Szwoleżerów to grupa zapaleńców uwielbiających grać na instrumentach dętych 
i chcących dzielić swoją pasję z innymi, tym samym tworząc wspólnotę Orkiestry. 

Orkiestra jest organizacją non-profit, jej członkowie działają na rzecz Orkiestry na zasadzie wolontariatu. 

Orkiestra działa w ramach stowarzyszenia Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich 
im. płk. J. Kozietulskiego, z siedzibą w Warszawie, 02-979 Warszawa, ul. Statkowskiego 52, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego nr KRS 0000374898, REGON 142754269, NIP  5213592895. 

Tym samym Orkiestra wspiera działania Szwadronu oraz jest bezpośrednim spadkobiercą idei oraz zasad 
koleżeńskiej współpracy panujących w Szwadronie. 

Orkiestrą kieruje zarząd orkiestry w składzie: Marek Misiurewicz (członek zarządu Szwadronu) oraz 
Barbara Wajnchold (organizacyjnie) i Tomasz Pruszko (kapelmistrz i instruktor). Zarząd zajmuje się 
finansami, organizacją i zapleczem muzycznym. 

Jak działa Orkiestra? 
Orkiestra działa poprzez wspólne spotkania, próby, naukę gry na instrumentach, ćwiczenia, koncerty oraz 
działania integracyjne. Orkiestra organizuje regularne zajęcia muzyczne pod opieką wykwalifikowanej 
kadry instruktorskiej. Działalność Orkiestry wspierana jest przez Służewski Dom Kultury poprzez udzielenie 
nieodpłatnie miejsca do ćwiczeń oraz spotkań, działania promocyjne oraz inne działania wspierające. 

Do czego zobowiązuję się będąc członkiem Orkiestry? 
Będąc członkiem Orkiestry zobowiązujesz się do uczestnictwa w działaniach Orkiestry, regularnym 
uczestnictwie w próbach i ćwiczeniach. Zobowiązujesz się także do nieodpłatnego uczestnictwa w 
koncertach i działaniach promocyjnych Orkiestry oraz wspierania Orkiestry poprzez inne działania 
związane z aktywnościami Orkiestry. Zobowiązujesz się także do regularnego opłacania składek 
członkowskich w wysokości: 40zł/msc (480zł/rocznie), wpłacanych na konto: 
Marek Misiurewicz  81 1140 2004 0000 3202 7459 4652 

W wybranych wypadkach, na wniosek członka Orkiestry, Zarząd ma prawo zwolnienia lub obniżenia kwoty 
składki. 

Podjęcie niniejszych zobowiązań wobec Orkiestry jest dobrowolne i możesz od nich odstąpić w dowolnym 
momencie, rezygnując jednocześnie z praw przysługujących członkom Orkiestry.  

Co otrzymuję w zamian i co się dzieje ze składkami które opłacam? 
Otrzymujesz w zamian możliwość uczestnictwa w aktywnościach Orkiestry oraz niepowtarzalną okazję do 
wspólnego muzykowania w miłej atmosferze, fajnym miejscu i pod kierunkiem instruktora. W miarę 
możliwości, Orkiestra udostępnia nieodpłatnie wybrane instrumenty. Ze składki opłacana jest praca 
kapelmistrza/dyrygenta/instruktorów, nuty, instrumenty muzyczne, inne akcesoria niezbędne do 
prowadzenia zajęć muzycznych oraz organizacja koncertów, spotkań i działań promocyjnych. 

 

Niezbędne dane do wewnętrznego użytku Zarządu Orkiestry: 

........................................................................................................................................................................... 

Imię, nazwisko, mail, numer telefon, rozmiar koszulki 

..................................................... 

Data i podpis członka Orkiestry 


