
ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU PORZĄDKOWEGO

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna uczestnika zajęć sportowych
zajęcia sportowe- gimnastyka z elementami akrobatyki 

 organizowanych przez MOKiB  na hali sportowej w Piławie Górnej.

…………………………………………………            ……………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)                                                                 (numer kontaktowy do rodzica)

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach oraz wykorzystanie zdjęć z
jego wizerunkiem za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym ze
statutową działalnością MOKiB Piława Górna.
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych(tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz.926 ze zm): Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:Dz.U. 2006 nr
90.poz.63 ze zm)

Deklaruję  wnoszenie  regularnych opłat  za  zajęcia  (z  góry za  dany miesiąc;  do  10  dnia
każdego miesiąca). 

Wyrażam zgodę na asekurację dziecka w trakcie zajęć przez trenera / instruktora.

 
Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, do udziału w zajęciach.

Jako prawny opiekun oświadczam, że …………………………………………………………….
                                                                         (imię i nazwisko dziecka)

• będzie odbierane po zakończeniu zajęć o godz……….. *

• po zajęciach będzie samodzielnie wracał(a) do domu*.

* niepotrzebne skreślić

Oświadczam również,  że  w  razie  potrzeby lub  kontuzji  dziecka  zobowiązuję  się  bezzwłocznie
odebrać  je  z  zajęć,  kontakt  z  rodzicem będzie  możliwy  pod  podanym w  deklaracji  numerem
telefonu.

…………………………………                                                         ………………………………
(miejscowość i data)                                                                              (podpis)



Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem Hali Sportowej, ul. Kościuszki 1a w Piławie
Górnej i regulaminem zajęć gimnastycznych oraz akceptuję ich treść.

REGULAMIN ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH

1.Uczestnik uczęszczający na zajęcia jest pod opieką trenera/instruktora począwszy od momentu
rozpoczęcia zajęć aż do ich zakończenia.
2. Dziecko  czynnie  uczestniczy  w  zajęciach  wykonując  polecenia  trenera.  Wiek  uczestnika
przyjętego na zajęcia  uzależniony jest  od jego umiejętności  pracy w grupie i  uczestniczenia  w
zajęciach zgodnie z koncepcją trenera.
3. Rodzic/opiekun odbiera dziecko po zakończonych zajęciach. Uczestnik może wyjść po zajęciach
bez rodzica/opiekuna tylko i wyłącznie, gdy rodzic/opiekun wyrazi na to pisemną zgodę i dostarczy
ją  do  nauczyciela/instruktora  prowadzącego.  W  przypadku  ograniczenia  praw  rodzicielskich
któregoś z rodziców do odbioru dziecka z zajęć należy powiadomić prowadzącego.
4. Uprzejmie  prosi  się,  aby rodzice/opiekunowie nie  przebywali  na sali  gimnastycznej  podczas
trwania zajęć, lecz w oczekiwaniu na dzieci przebywali na trybunach.
5.W przypadku nieobecności opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi ani przełożeniu na następny
miesiąc. Ustala się stałą opłatę miesięczną za zajęcia bez względu na ilość zajęć w miesiącu.
6. Rodzic ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zniszczenia mienia znajdującego się na
sali, szatni oraz korytarzu hali sportowej w Piławie Górnej.
7. Rodzic/opiekun  w razie  potrzeby  lub  kontuzji  dziecka  zobowiązany  jest  do  bezzwłocznego
odbioru dziecka z zajęć.
8. Rodzic może zrezygnować z uczestnictwa dziecka w zajęciach po poinformowaniu trenera lub
pracownika MOKiB w Piławie Górnej.
9.  Grupa  ćwiczebna  na  zajęciach  nie  może  przekraczać  15  osób  przypadających  na  jednego
instruktora.

………………………….                                                 …………..…………………
(miejscowość i data)                                                           (podpis)
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