
 

Regulamin zajęć: 

Regulamin zadania pn.: „Realizacja zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polkowice” 

1. Warunki opisane w niniejszym Regulaminie są akceptowane przez rodziców/opiekunów dzieci 

biorących udział w zajęciach i potwierdzone ich podpisem. 

2. Cele zadania: 

a) aktywizacja sportowa dzieci oraz zachęcenie ich do regularnych ćwiczeń i uprawiania sportu, 

b) niwelowanie wad postawy, 

c) wpajanie dzieciom nawyków zdrowego stylu życia.  

3. Organizatorem zajęć jest Gmina Polkowice, przy współpracy ze szkołami podstawowymi, dla 

których jest organem prowadzącym. 

4. W organizowanych zajęciach uczestniczyć mogą uczniowie klas I-VI oraz wychowankowie  

oddziałów przedszkolnych ze : 

a) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, 

b) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach, 

c) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach, 

d) Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach, 

e) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w 

Jędrzychowie. 

5. Uczestnik ma możliwość skorzystania z zajęć prowadzonych wyłącznie w szkole podstawowej, 

do której uczęszcza. 

6. W rekrutacji uczestników do projektu uczestniczą instruktorzy/nauczyciele oraz koordynatorzy 

szkolni we współpracy z koordynatorem głównym, wyznaczeni przez Organizatora projektu. 

7. Rodzice zainteresowani udziałem dzieci w zajęciach składają deklarację uczestnictwa w szkole, 

w której mieści się ich oddział (klasa) w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

Deklaracje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Kryteria rekrutacji: 

a) uczniowie ze wskazaniami lekarskimi, 

b) w przypadku wolnych miejsc uczniowie wskazani do objęcia wsparciem przez 

nauczycieli wychowania fizycznego lub rodziców/opiekunów prawnych. 

9. Organizator zastrzega, iż ilość miejsc za zajęcia jest ograniczona. 

10. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala główny koordynator zadania wraz z 

koordynatorem szkolnym. 

11. W wyniku rekrutacji tworzy się listę przyjętych i listę rezerwową. 

12. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a zajęcia odbywają się poza podstawą programową 

realizowaną w szkołach.  

13. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Zmiana harmonogramu może 

nastąpić tylko za zgodą koordynatora głównego. 

14. Obecność uczestnika na zajęciach dokumentowana jest w dzienniku zajęć.  

15. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek pisemnie usprawiedliwiać nieobecności dzieci na 

zajęciach. Pięć nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje skreśleniem z listy uczestników 

zajęć sportowych. 

16. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych 

przepisów porządkowych (regulaminów obiektów sportowych itp.) obowiązujących na terenie 

danej szkoły. 



17. Uczestnik obowiązany jest stosować się do poleceń wydawanych przez 

instruktorów/nauczycieli prowadzących zajęcia. 

18. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego przybywania na zajęcia, a ich opiekunowie 

zobowiązani są do niezwłocznego odbierania swoich podopiecznych po zakończeniu zajęć. 

19. W celu rezygnacji uczestnika z zajęć, jego rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego 

oświadczenia. Na wolne miejsce przyjmowani są w pierwszej kolejności dzieci z listy 

rezerwowej. 

20. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu należącym do danej 

szkoły. Za osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie. 

21. Obowiązkiem uczestnika zajęć  oraz jego rodzica jest informowanie osoby prowadzącej zajęcia 

przed przystąpieniem do wykonywanych ćwiczeń o każdorazowej niedyspozycji, złym 

samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających 

wykonywanie ćwiczeń. 

22. Stawienie się dziecka na zajęciach jest różnoznaczne z potwierdzeniem przez rodzica/opiekuna 

o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach sportowych z elementami gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej.  

23. Za bezpieczeństwo ćwiczących, porządek i dyscyplinę w trakcie zajęć odpowiada prowadzący 

zajęcia instruktor/nauczyciel, który przejmuje opiekę nad dziećmi podczas zajęć od ich 

rozpoczęcia, aż do ich zakończenia.  

24. Rodzice/opiekunowie biorą odpowiedzialność za dziecko w drodze na i z zajęć. 

25. Uczestnik winien posiadać odpowiedni strój, obuwie sportowe na zajęciach. 

26. Uczestnikowi zajęć nie wolno opuszczać sali zajęć  bez zgody prowadzącego zajęcia. 

27. Instruktor/nauczyciel prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć, czy z powodu 

wykonywania ćwiczeń sportowych. 

28. Rodzic oświadcza, że dziecko podlega ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

29. Organizator oraz osoby prowadzące zajęcie nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub 

kradzież rzeczy pozostawionych w szatni lub w obiekcie prowadzonych zajęć przez uczestnika. 

Rekomenduje się nie przynoszenie wartościowych rzeczy na zajęcia.  

30. Organizator przechowuje dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w 

tym w szczególności zabezpiecza je przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, 

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

31. Podpisanie deklaracji uczestnictwa przez Rodziców/ Opiekunów prawnych i przystąpienie 

uczestnika do zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest 

równoznaczne z akceptacją przez Rodziców/ Opiekunów prawnych niniejszego Regulaminu 

32. Regulamin obowiązuje prze cały okres trwania zdania. 

 


