DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Z dniem …………………..………2019r. wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
………..…………………………………………………………….. w ogólnodostępnych zajęciach
sportowych
dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach projektu
pt. „Zajęcia dla uczniów w Gminie Raszyn”
współfinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej odbywają się w wyznaczonych salach przystosowanych do prowadzenia
zajęć z gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego.
2. Od uczestników zajęć nie pobiera się żadnych opłat.
3. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać ważne ubezpieczenie NW.
4. Zajęcia sportowe mogą odbywać się tylko pod nadzorem nauczyciela lub trenera, któremu
prowadzenie zajęć powierzył Dyrektor placówki oświatowej.
5. Opiekę nad salą gimnastyki korekcyjnej podczas zajęć przejmuje prowadzący zajęcia.
6. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń oraz za bezpieczeństwo ćwiczących w sali
gimnastyki korekcyjnej odpowiada prowadzący zajęcia.
7. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu
bezpieczeństwa pomieszczeń szatni, sanitariatów, sali gimnastyki korekcyjnej oraz sprzętu
znajdującego się w sali gimnastyki korekcyjnej.
8. Sprzęt i urządzenia znajdujące się w sali gimnastyki korekcyjnej mogą być używane
wyłącznie pod nadzorem prowadzącego zajęcia.
9. Zabrania się korzystania ze sprzętu uszkodzonego. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy
natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
10. Wszystkie osoby biorące udział w ww. zajęciach obowiązuje strój sportowy (spodenki,
koszulka lub dres) oraz obuwie sportowe o gładkiej podeszwie na jasnym spodzie lub
skarpety na spodzie antypoślizgowym.
11. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje zakaz noszenia podczas zajęć zegarków,
łańcuszków, kolczyków, pierścionków itp. rzeczy.
12. Samowolne opuszczanie sali gimnastyki korekcyjnej bez zgody prowadzącego zajęcia
jest zabronione.
13. Uczniowie, którzy w trakcie zajęć doznali urazu lub źle się poczuli, niezwłocznie o tym
fakcie powiadamiają prowadzącego zajęcia.
14. Na terenie całego obiektu szkolnego obowiązuje zakaz spożywania napojów
alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających.
15. Przystąpienie do zajęć sportowych „Zajęcia dla uczniów w Gminie Raszyn” jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do
Ministerstwa Sportu i Turystyki danych osobowych dziecka dla potrzeb realizacji oraz
rozliczenia niniejszego projektu. Zgodę mogę cofnąć w dowolnym momencie w formie
pisemnej złożonej na ręce Dyrektora Szkoły.
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