Caller Etik

Regel: Den professionelle caller skal helhjertet gå ind for de vedtagne regler
omkring samhørighed, for i fællesskab at nå det erklærede mål for callere indenfor
Square Dance hvervet.
Jeg erklærer mig indforstået med:
•

01. At jeg har et ansvar overfor danserne. Derfor skal jeg give danserne
information, instruktion og ved lederskab anspore dem og sætte dem i stand
til at udvikle deres fulde potentiale, således de opnår den maksimale
tilfredsstillelse og glæde ved at deltage i aktiviteten.

•

02. At jeg har et ansvar overfor klubberne. Derfor skal jeg tage del i både
udvikling og bibeholdelse af et sundt og respektabelt klubliv, og jeg skal gøre
mit bedste for at leve op til dette ansvar ved at yde gode og ærlige råd.

•

03. At jeg har et ansvar overfor hvervet. Derfor skal jeg respektere
aktivitetens ledere, undervisere og callere som personer, og jeg skal foregå
med et godt personligt ry og rygte.

•

04. At jeg har et ansvar overfor aktiviteten som helhed. Derfor skal jeg såvel
privat, forretningsmæssigt som socialt være bevidst om både dansens arv og
fremtid, samt følge denne.

•

05. At jeg har forpligtelse til at arbejde for en professionel vækst; at
henholde mig til en ensartet terminologi; at lære at lede og medvirke til
Square Dancens totale udvikling, så godt jeg formår.

•

06. At jeg har et ansvar overfor alle foreninger der har med Square Dance at
gøre. Derfor skal jeg fremme en god ånd i samarbejde mellem de forskellige
grene af organisationen.

•

07. Ved dansearrangementer vil jeg fremtræde på en ansvarlig måde der
ikke kan støde andre callere. Dette omfatter:
(1) Gøre alt for, inden for rimelighedens grænser, at møde rettidigt op ved
caller-arrangementer, så der kan startes til tiden.
(2) Ikke bruge et dårligt sprog eller fortælle jokes, som evt. kan støde
danserne. Aldrig calle under indflydelse at alkoholiske eller narkotiske
stoffer.
(3) At holde mig inden for rammerne af det annoncerede danseprogram.
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•

08. Med undtagelse af ekstreme tilfælde vil jeg overholde alle kontrakter, jeg
har underskrevet. Dette betyder:
(1) Jeg vil opfylde alle dele af kontrakten.
(2) Jeg vil ikke annullere en kontrakt hvis det skaber problemer for
sponsorerne. Det omfatter at give præcis og passende varsel om en hvilken
som helst annullering der er absolut nødvendig.
(3) Jeg vil ikke sende en anden caller som erstatning, såfremt det ikke er
blevet godkendt på forhånd af de kontraktindehavende.
(4) Jeg vil på ansvarlig måde overholde mine økonomiske forpligtelser der
har med Square Dance at gøre. Dette omfatter at jeg betaler en evt. gæld til
tiden, eller såfremt jeg ikke kan det, så laver jeg en acceptabel aftale.

•

09. Jeg vil kun anvende musik der er anskaffet på retmæssig vis, således
kunstnernes og producenternes ophavsret er tilgodeset. Jeg vil ikke tillade
andre at kopiere den musik som jeg er i fortsat besiddelse af. Som medlem af
CALLERLAB - The International Association of Square Dance Callers respekterer jeg disse krav i ét og alt som et personligt ansvar og et højtideligt
løfte på en måde, så det er i overensstemmelse med en høj standard af
professionel service.
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