
 

REGULAMIN ZAJĘĆ -  GRY I ZABAWY RUCHOWE DLA DZIECI 

(KOREKCJA WAD POSTAWY) 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.  

2. Zajęcia ruchome dla dzieci należą do edukacyjnej działalności statutowej Gorlickiego 

Centrum Kultury. 

3. Celem zajęć jest nacisk na właściwą postawę ciała, korygowanie wad kręgosłupa, 

promowanie aktywnego spędzania czasu oraz integrowanie dzieci poprzez ruch i zabawę. 

4. Na sali podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy i instruktor. 

5. Frekwencja mniejsza niż 3 osoby w grupie może spowodować odwołanie zajęć. 

 

 

II. GORLICKIE CENTRUM KULTURY: 

 

 zapewnia uczestnikom wykwalifikowanego opiekuna zajęć, 

 zapewnia uczestnikom salę oraz niezbędne do zajęć wyposażenie, 

 zobowiązane jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć, 

 zapewnia zastępstwo w przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny 

uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć, 

 w przypadku braku zastępstwa zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość 

odrobienia ich w innym dogodnym dla grupy terminie, 

 zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej ilości uczestników. 

 

 

 

 



III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ: 

 

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do podania imienia i nazwiska oraz danych. Wskazane jest 

również podanie numeru telefonu kontaktowego do rodzica bądź prawnego opiekuna. Dane 

te będą używane wyłącznie przez Gorlickie Centrum Kultury w celach związanych z 

prowadzonymi zajęciami i w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia. 

3. Punktualne przychodzenie na zajęcia. 

4. Przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych (w przypadku nie przestrzegania 

norm instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć). 

5. Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz obuwie treningowe.  

6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć. 

7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są zgłaszać ewentualne nieobecności odpowiednio wcześniej 

przed zajęciami. 

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są  poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc 

wcześniej. 

9. Uczestnicy zajęć winni stosować się do przestrzegania zasad "Fair Play" w stosunku do innych 

uczestników grupy, instruktorów. 

 

  

 

IV. OPŁATY: 

 

1. Opłata za zajęcia jest określona na podstawie Zarządzenia Dyrektora Gorlickiego Centrum 

Kultury. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemną deklarację oraz 

wniosły opłatę za zajęcia.  

3. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest dokonanie opłaty miesięcznej za zajęcia zgodnie z 

cennikiem, do dnia 20 każdego miesiąca. 

4. Gorlickie Centrum Kultury nie zwraca poniesionych kosztów za niewykorzystane zajęcia. 

Wyjątkowe wypadki (losowe) będą rozpatrywane indywidualnie. 

 

 

 



V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zapisując się na zajęcia w GCK filii Sokół uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz 

kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. 

2. GCK filia Sokół i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich do 

miejsca zajęć oraz z placówki do domu. 

3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą 

przekazywane uczestnikom osobiście lub na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

                     …………………………………………………….. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 


