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1. Zajęcia odbywają się na sali korekcyjnej Centrum Sportowo – Widowiskowego 

w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy. 

2. Zajęcia organizowane będą wg harmonogramu: 

 soboty od 9:00 – 9:45 – dzieci uczęszczające do klasy zerowej i pierwszej, 

 soboty od 10:00 – 10:45 – dzieci uczęszczające do klasy drugiej i trzeciej, 

 soboty od 11:00 – 11:45 – dzieci uczęszczające do klas od czwartej do ósmej. 

3. Ilość miejsc jest ograniczona do maksymalnie 12 uczestników na jedną grupę. 

4. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać ważne ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

5. Zajęcia organizowane będą od października 2021 do końca grudnia 2021 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dni wolnych od nauki szkolnej 

(np. przerwy świąteczne). Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć 

z ważnych powodów, wówczas poinformuje rodziców o zaistniałym zdarzeniu. 

Organizator planuje również organizację tych zajęć od stycznia 2022, jednak 

decyzja odnośnie kontynuacji, będzie podejmowana na podstawie frekwencji na 

zajęciach w okresie od października do grudnia 2021.  

6. Odpłatność za jedne zajęcia wynosi 5 zł. Płatności dokonuje się z góry za cały 

miesiąc w kasie pływalni Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach: 

 za październik – 25 zł – płatne przed zajęciami 2 października, 

 za listopad – 20 zł – płatne przed zajęciami 6 listopada, 

 za grudzień – 15 zł – płatne przed zajęciami 3 grudnia. 

W razie nieobecności dziecka na zajęciach opłata nie jest zwracana. Jeśli zajęcia nie 

odbędą się z winy organizatora, zostanie zaproponowany termin odrobienia zajęć. 

W przypadku kontynuacji zajęć od stycznia 2022, opłata będzie pobierana wyżej 

przedstawionym schematem. 

7. Zajęcia będą prowadzone z podziałem na grupy wiekowe. 

8. Warunkiem przyjęcia do grupy jest wypełnienie karty zgłoszeń, stanowiącej 

załącznik numer 1 do regulaminu oraz podpisanie i akceptacja regulaminu zajęć. 

Lista zbiorcza z podpisami rodziców stanowi załącznik numer 2 do regulaminu.  
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9. Rodzic oświadcza, iż dane ujęte w karcie zgłoszeń są zgodne ze stanem prawnym 

i faktycznym. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w karcie zgłoszeń dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.  

10. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportowo-Widowiskowe 

w Kozach, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celach związanych z realizacją zajęć. Podanie tych danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji zajęć. Szczegóły odnośnie 

podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik numer 3 do 

regulaminu. 

11. Karty zgłoszeń zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu zajęć. 

12. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

13. Rodzic poprzez zapisanie dziecka na zajęcia gimnastyki z elementami korekcji wad 

postawy oświadcza, że uczestnik zajęć nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, które 

mogą utrudniać lub uniemożliwiać mu udział w zajęciach oraz jest świadomy 

ewentualnego ryzyka uszczerbku na zdrowiu. Oświadcza, że nie będzie wnosić 

żadnych roszczeń w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia zaistniałego w trakcie 

trwania zajęć. Przed przystąpieniem do zajęć każdy rodzic uczestnika powinien 

skonsultować się z lekarzem w sprawie stwierdzenia braku przeciwwskazań 

dziecka do uczestnictwa w zajęcia gimnastyki z elementami korekcji wad postawy. 

Rodzice odpowiedzialni są poinformować prowadzących zajęcia o ewentualnych 

schorzeniach dzieci niewykluczających ich z udziału w zajęciach, a wymagających 

szczególnego nadzoru. 

14. W trakcie realizacji zajęć mogą być przeprowadzone działania mające na celu 

stworzenie relacji fotograficznej i relacji video z wydarzenia. Prace te będą 

wykonywane przez organizatora lub przez osoby lub podmioty z którymi 

organizator zawarł umowy powierzenia.  

15. Rodzic/opiekun prawny akceptując regulamin udzielają zezwolenia na 

rozpowszechnianie wizerunku swojego dziecka, utrwalonego za pomocą wszelkich 

technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w zajęciach 

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może  
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zostać odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia w siedzibie Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach. 

16. Do ćwiczeń wymagany jest strój sportowy. W miarę możliwości zalecamy 

wyposażyć dzieci w wygodny niekrępujący strój oraz odpowiednie obuwie. 

17. Komunikat Covid 19 – zajęcia rozpoczynają się w czasie, gdy na terenie Polski 

wprowadzony jest stan epidemii. Dzieci zobowiązane są do zakładania maseczek 

ochronnych na usta i nos w trakcie poruszania się po budynku. W zajęciach nie 

mogą uczestniczyć dzieci z objawami chorobowymi takimi jak: gorączka, kaszel, 

katar, uczucie duszności itp. W Centrum Sportowo – Widowiskowym w Kozach  

zapewniono środki ochrony osobistej, jednak mimo przestrzegania  wszystkich 

zaleceń nie ma możliwości zapewnienia, że w trakcie zajęć uczestnik nie zarazi się 

koronawirusem. W razie ewentualnej obecności na zajęciach osoby zarażonej 

może zaistnieć konieczność skierowania na kwarantannę pozostałych 

uczestników. Za ewentualne skutki uczestnictwa w zajęciach w trakcie epidemii 

organizator nie bierze odpowiedzialności. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione 

w trakcie zajęć. 

 


