Regulamin zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach Programu
„Akademia Przedszkolaka” organizowanego na terenie Małej Hali Tauron Areny Kraków
– edycja wiosenna 2017r.
Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowo - rekreacyjnych zwany dalej "Regulaminem",
obowiązuje wszystkie placówki przedszkolne, które uczestniczą w miejskim programie sportowym
„Akademia Przedszkolaka”- edycja wiosenna 2017 r., zwane dalej „Uczestnikami”, organizowanym
przez Wydział Sportu UMK przy udziale Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków - Wschód,
zwany dalej „Organizatorem” na terenie Małej Hali Tauron Arena przy ul. Lema 7 w Krakowie
(obiekt sportowy wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym).
1. Celem prowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu „Akademia
Przedszkolaka” jest angażowanie dzieci z krakowskich przedszkoli do różnorodnych form
aktywności ruchowej, zabaw dostosowanych do wieku i stopnia sprawności oraz
rozbudzanie zainteresowań sportowych. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne
i dobrowolne.
2. Każdy Uczestnik biorący udział w programie jest zobligowany do zapoznania się
z niniejszym regulaminem i do przestrzegania jego zasad.
3. Uczestników obowiązują zapisy zawarte w Regulaminie Małej Hali Tauron Areny Kraków.
4. Potwierdzając udział w projekcie „Akademia Przedszkolaka” po uprzednim przesłaniu do
Organizatora formularza zgłoszeniowego (zał.1), Uczestnik akceptuje i przyjmuje do
stosowania warunki opisane w niniejszym regulaminie.
5. Zajęcia będą się odbywać cyklicznie, średnio co dwa tygodnie (w zależności od ilości
zgłoszeń), zawsze w stałych terminach i godzinach.
6. Czas trwania jednostki zajęć – 45 minut.
7. Max liczba dzieci w grupie – 25 osób.
8. Terminy zajęć dla grup:
a.
b.
c.
d.
e.

grupy 1-7 mają zajęcia w terminach: 27.02, 13.03 ,27.03, 10.04, 8.05, 22.05, 5.06,
19.06
grupy 8 - 16 mają zajęcia w terminach: 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 9.05, 23.05,
6.06, 20.06
grupy 17 - 24 mają zajęcia w terminach: 1.03, 15.03, 29.03, 26.04, 10.05, 24.05,
7.06, 21.06
grupy 25 - 35 mają zajęcia w terminach: 2.03, 16.03, 30.03, 27.04, 11.05, 25.05,
8.06, 22.06
grupy 36 - 46 mają zajęcia w terminach: 3.03, 17.03, 31.03, 28.04, 12.05,
26.05,9.06, 30.06
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f.
g.
h.
i.
j.

grupy 47 - 53 mają zajęcia w terminach; 6.03, 20.03, 3.04, 24.04, 15.05, 29.05,
12.06, 26.06
grupy 54 - 62 mają zajęcia w terminach: 7.03, 21.03, 4.04, 25.04, 16.05, 30.05,
13.06, 27.06
grupy 63 - 70 mają zajęcia w terminach: 8.03, 22.03, 12.04, 19.04, 17.05, 31.05,
28.06
grupy 71 - 81 mają zajecia w terminach: 9.03, 23.03, 6.04, 20.04, 4.05, 18.05, 1.06,
29.06
grupy 82 - 92 mają zajęcia w terminach: 10.03, 24.03, 7.04, 21.04, 5.05, 19.05,
23.06

Zgłoszenia

9. Przedszkole chcące wziąć udział w programie powinno:


zaznajomić się z warunkami
w niniejszym Regulaminie,



wybrać odpowiednią godzinę i termin dostępny w panelu harmonogramu zajęć na stronie

uczestnictwa

w

programie

zawartymi

www.moswschod.pl ,


przesłać formularz zgłoszenia (zał.1) wraz z listą zbiorczą uczestników (zał.2) do Wydziału
Sportu.

10. Placówka wybiera godzinę i termin zajęć poprzez formularz znajdujący
w zakładce panelu harmonogramu zajęć dostępnym na stronie www.moswschod.pl

się

11. Zgłoszenia można dokonywać aż do momentu wyczerpania wolnych miejsc.
12. Każde przedszkole może zgłosić max 2 grupy.
13. Grafik zaplanowano dla 92 grup. Każda grupa uczestniczy w 7 lub 8 zajęciach w całym cyklu
edycji wiosennej (różnica wynika z dni świątecznych, wolnych itp.).
14. Wybranie godziny i terminu zajęć następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni numer grupy
dostępny na stronie internetowej i uzupełnienie danych placówki w otwartym oknie (należy
kliknąć wybrany numer grupy, do którego będą przypisane stałe godziny i terminy zajęć).
Terminy już wybrane będą nieaktywne i odznaczone innym kolorem. Uwaga: zgodnie z pkt.
12 każda placówka może wybrać max 2 numery grup.
15. Każda placówka zobligowana jest również do wypełnienia formularza zgłoszenia (zał.1) wraz z
listą zbiorczą uczestników (zał.2), które należy przesłać do Wydziału Sportu drogą elektroniczną na
adres: justyna.chwedczuk-golda@um.krakow.pl w terminie najpóźniej do 9 lutego 2017 r.

16. Ilość miejsc w programie jest ograniczona a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia placówek,
które uczestniczyły w pilotażowym Programie „Akademii Przedszkolaka” w 2016 r.

17. Organizator będzie informował sukcesywnie każdą placówkę o zakwalifikowaniu się do programu
drogą elektroniczną. W przypadku braku dotrzymania w/w terminów oraz braku dostarczenia
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wymaganych dokumentów, uznaje się rezygnację
zarezerwowanego terminu dla innej placówki.

placówki

z

Programu

i

zwolnienie

18. Wypełniona lista zbiorcza zostanie skopiowana przez Organizatora i dostarczona
nauczycielom prowadzącym zajęcia. Nauczyciele – opiekunowie zobligowani są
każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do uzupełnienia stanu obecnych
i nieobecnych dzieci. Każdą aktualizację danych na liście zbiorczej należy dokonać
niezwłocznie i po wprowadzeniu zmian dostarczyć oryginał do Organizatora.
19. Rodzice oraz opiekunowie reprezentujący Uczestnika zezwalają swoim dzieciom na
uczestnictwo w zajęciach „Akademii Przedszkolaka” na własną odpowiedzialność
i jednocześnie potwierdzają brak przeciwwskazań u dziecka do podejmowania aktywności
fizycznej w ramach zajęć sportowo - rekreacyjnych.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla
zdrowia dzieci wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych
organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa i przepisami sportowymi.
21. Organizator planuje dla dzieci uczestniczących w Programie dodatkowe ubezpieczenie NNW
SPORT.
22. Uczestnik (macierzysta placówka) zapewnia transport dzieci oraz nauczycieli – opiekunów
przedszkolnych (przedstawicieli Uczestnika) na zajęcia w Małej Hali Tauron Arena Kraków
oraz po zakończeniu zajęć.
23. W zajęciach sportowo-rekreacyjnych mogą brać udział dzieci będące pod opieką swoich
nauczycieli – opiekunów przedszkolnych (przedstawicieli Uczestnika). Przedstawiciele
Organizatora animują zajęcia dla dzieci pod stałym nadzorem opiekunów – nauczycieli
reprezentujących Uczestnika. Opiekunowie przedszkoli zobligowani są do aktywnego
służenia pomocą nauczycielom wychowania fizycznego w sprawnym przebiegu zajęć (np.
pomoc w ustawianiu dzieci w rzędach, pilnowanie w czasie wyścigów czy zabaw, zwłaszcza
młodszych dzieci, które mają problemy organizacyjno – porządkowe).
24. Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący Uczestnika – odpowiadają bezpośrednio za
przygotowanie dzieci do zajęć i inne czynności porządkowe oraz pozostawiony porządek
w szatniach.
25. Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący Uczestnika - zobowiązani są do podania
bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do
wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych w ramach projektu
„Akademia Przedszkolaka” jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań
u dziecka do podejmowania aktywności fizycznej w ramach zajęć sportowo - rekreacyjnych.
26. Dzieci obowiązuje posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego na podeszwie nie
rysującej, nie brudzącej podłoża. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione.
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27. Grupa Uczestnika wraz z opiekunami – nauczycielami reprezentującymi Uczestnika
zobowiązana jest stawić się na Małej Hali Tauron Arena Kraków przy ul. Lema 7 najpóźniej
na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć, w których biorą udział. Każde spóźnienie na zajęcia
powoduje krótszy czas trwania zajęć.
28. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik jest zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie Organizatora poprzez przesłanie pisemnej wiadomości na
adres: justyna.chwedczuk-golda@um.krakow.pl najpóźniej na 48 godzin przed
zaplanowanymi zajęciami.
29. Rodzice dzieci uczestniczących w Programie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku dziecka w publikacjach Urzędu Miasta Krakowa a w szczególności wykorzystania
zdjęć i nagrań z wizerunkiem dziecka w materiałach promocyjnych i umieszczenia ich na
stronie www.krakow.pl/sport oraz na profilu Krk.sport
30. W zależności od ilości zgłoszeń, Organizator może podjąć decyzję o zwiększeniu limitu,
o którym mowa w pkt. 12.
31. Wszystkie wątpliwości i kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga
Organizator.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
33. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przez
zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej www.krakow.pl/sport.
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Załącznik 1
Formularz zgłoszenia - Akademia Przedszkolaka edycja wiosenna 2017 r.
(Uwaga! jeden dla każdej grupy)
1. Nazwa placówki - ………………………………………………………………………………………….……………………….
2. Adres placówki - ………..……………………………….…………………………………………….…...……………………..
3. Numer telefonu placówki - ………………………..…………………………………..…….….……………………………
4. E-mail placówki - ………………………………………………………………….……………..………………………………..
5. Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, e-mail, telefon) - …..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………….
6. Grupa (nazwa / numer grupy itp.) - ……………………………………………….……….…………………………..…
Uwaga: max 25 dzieci w grupie.
7. Gdyby istniała możliwość zgłoszenia grup dodatkowych, to ile chcieliby Państwo zgłosić powyżej
limitu - ……………………………………………………………………………………………..………………………

Wyrażam zgodę na udział w/w. grupy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych realizowanych w Małej
Hali Tauron Arena przy ul. Lema 7 w Krakowie w ramach miejskiego programu „Akademia
Przedszkolaka” – edycja wiosenna 2017 r.
Oświadczam, że:
 zapoznałem się z Regulaminem Programu i akceptuję jego postanowienia,
Jednocześnie oświadczam, że Rodzice / Opiekunowie prawni dzieci z w/w grupy:
 zostali poinformowani o uczestnictwie ich dziecka w Programie,
 zostali zapoznani z Regulaminem i akceptują jego zapisy,
 wyrazili zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku ich dziecka w publikacjach Urzędu
Miasta Krakowa, w szczególności wykorzystania zdjęć i nagrań z wizerunkiem ich dziecka
w materiałach promocyjnych i umieszczenia ich na stronie www.krakow.pl/sport oraz na profilu
Krk.sport.
 potwierdzają, że nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnictwa ich dziecka
w zajęciach sportowo – rekreacyjnych.
Oświadczam, że posiadam do wglądu dokumenty potwierdzające działania, o których mowa
powyżej.

Kraków, dnia .......................... 2017 roku

……………………………………….………
Podpis Dyrektora Placówki
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Załącznik 2
Lista zbiorcza uczestników Programu „Akademia Przedszkolaka” edycja wiosenna 2017 r.
Nazwa placówki - …………………………………………………………………………..……………….……………………………………….
Opiekun /opiekunowie grupy …………………....................................................................................................
Grupa (nazwa / numer grupy itp.) - ………………………………………………………………………..……………………………..…
Lp.

Imię i nazwisko

Terminy zajęć (uzupełnia Organizator)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

………………………………………..………

Kraków, dnia .......................... 2017 r.

Podpis Dyrektora Placówki
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