Załącznik do zarządzenia nr ……/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
z dnia ……………………… 2019 roku
REGULAMIN
ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
W MIEJSKIM OŚRODKU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ W SOSNOWCU.
(tekst jednolity)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Organizatorem zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w Miejskim Ośrodku Gimnastyki
Korekcyjnej (dalej: MOGK) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (dalej: MOSiR).
2. Zajęcia organizowane przez MOSiR nie mają charakteru indywidualnej rehabilitacji psychoruchowej.
3. Zajęcia dla uczestników w wieku od 3 do 5 lat mają charakter zajęć ogólnorozwojowych z elementami
gimnastyki korekcyjnej.
4. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w cyklu rocznym (roku szkolnego) od września do
czerwca.
5. Zajęcia odbywają się w Sosnowcu, w następujących obiektach:
•

Pływalni Krytej i Siłowni, ul. Żeromskiego 4 d - Ośrodek Nr 1.

•

Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Czeladzka 58 - Ośrodek Nr 2.

•

Szkole Podstawowej Nr 27, u. Grabowa 2 - Ośrodek Nr 3.

•

Szkole Podstawowej Nr 39, ul. Lubelska 51 - Ośrodek Nr 4.

•

Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Składowa 5 - Ośrodek Nr 5.

•

Szkole Podstawowej Nr 46, ul. Gwiezdna 2 - Ośrodek nr 6

•

Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 - Ośrodek Nr 7.

•

Pływalnia Kryta przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 – Ośrodek Nr 7.

•

Szkole Podstawowej Nr 36, ul. Czołgistów 12 - Ośrodek Nr 8.

•

Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. H. Dobrzańskiego 99 - Ośrodek Nr 9.

•

Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Piłsudskiego 114 - Ośrodek Nr 10.

•

Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Reymonta 36 - Ośrodek Nr 11.

•

Szkole Podstawowej Nr 47, ul. Białostocka 17 - Ośrodek Nr 12.

•

Szkole Podstawowej Nr 33, ul. Starzyńskiego 41 - Ośrodek Nr 13.

•

Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Skwerowa 21 - Ośrodek Nr 14.

•

Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Teatralna 9 – Ośrodek Nr 15.

6. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi harmonogramami obejmującymi poszczególne obiekty.
7. W Ośrodku Nr 1 i Nr 9 zajęcia trwają 60 minut dla uczestników w wieku od 6 do 21 lat (tj.: 30 minut
w sali gimnastycznej i 30 minut na terenie pływalni lub 60 minut sama sala Ośr. Nr 9) oraz 45 minut dla
uczestników w wieku od 3 do 5 lat (tj. 45 minut w sali gimnastyczne Ośr. Nr 1j). W Ośrodku nr 7
Pływalnia Kryta przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60
minut (raz 60 minut w sali gimnastycznej i raz 60 minut na terenie pływalni). W pozostałych Ośrodkach
zajęcia trwają 45 minut ( w tym również Ośrodek Nr 7 i Nr 9)
8. MOGK sporządza listy uczestników zajęć, przyporządkowane do każdego z ośrodków.
9. W przypadku przekroczenia ustalonych limitów uczestników zajęć, MOGK opracowuje listę osób
oczekujących na uczestnictwo w zajęciach.
II. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH.
1. Zajęcia organizowane przez MOSiR to zajęcia grupowe, korygująco-kompensacyjne, których
uczestnikami mogą by
wyłącznie osoby fizyczne w wieku od 3 do 21 lat posiadające stosowne skierowanie lekarskie, których stan
zdrowia oraz predyspozycje psychofizyczne nie stanowią przeciwwskazań do
wiczeń w zajęciach ogólno usprawniających oraz do zajęć w basenie.
2. W przypadku braku uczestnictwa w zajęciach w basenie, dziecko korzysta tylko z 30 minut zajęć (salka
gimnastyczna).
3. Zgłoszenie uczestnika na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie „Karty Zgłoszenia”. Formularze kart
zgłoszenia stanowią załączniki nr 1 i 2 do regulaminu.
4. Zgłoszenia osób niepełnoletnich dokonuje przedstawiciel ustawowy /opiekun prawny.
5. Na zajęcia przyjmowane są osoby umiejące pływa
, za wyjątkiem uczestników zajęć prowadzonych w ośrodkach nr 3, nr 5, nr 7, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14 i
nr 15 (sama sala). W przypadku braku umiejętności pływania instruktor w trakcie trwania zajęć ma prawo
podjąć decyzję o wykluczeniu dziecka z zajęć w basenie. Brak umiejętności pływania zagraża zdrowiu
dziecka oraz pozostałym uczestnikom.
6. MOSiR zastrzega sobie prawo ustalenia limitów osób uczestniczących w zajęciach.
7. W pierwszej kolejności na zajęcia przyjmowane są osoby kontynuujące
wiczenia, mieszkańcy Sosnowca oraz osoby uczące się w Sosnowcu.
8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie ważnego karnetu. Uczestnicy, którzy nie okażą
instruktorowi ważnego karnetu, nie zostaną dopuszczeni do udziału w zajęciach.
9. Nieobecność na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej nie zwalnia uczestników z opłaty za dany miesiąc.
10. MOSiR zastrzega sobie prawo do wykreślenia osób wpisanych na listy uczestników zajęć,
w przypadku gdy osoby te:
•

Nie wykupią karnetu w terminie do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć w danym roku szkolnym.

•

Nie wykupią karnetu w terminie 7 dni, licząc od dnia ich wpisania na listę uczestników zajęć,
jeżeli wpis nastąpi w trakcie roku szkolnego.

•

Nie wykupią kolejnego karnetu w terminie do dnia upływu okresu ważności poprzedniego
karnetu.

•

Nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu.

11. Nie ma możliwości odrobienia zajęć, na których dziecko było nieobecne.
12. Instruktor zajęć gimnastyki korekcyjnej ma prawo wyprosi
dziecko z zajęć w przypadku niestosownego zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć.
III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ.
Uczestnicy zobowiązani są do:
•

Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

•

Kulturalnego zachowywania się oraz przestrzegania zasad etyki w toku zajęć.

•

Współpracy z instruktorami MOGK.

•

Zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników.

•

Dbania o sprzęt oraz wyposażenie MOGK.

•

Przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie ośrodków.

•

Posiadania obuwia zmiennego, stroju gimnastycznego z odsłoniętymi plecami (sala

•

wiczeń) oraz czepka (basen).

•

Posiadania ważnego karnetu celem okazania go instruktorowi MOGK, każdorazowo przed
zajęciami gimnastyki korekcyjnej.

IV. OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH /OPIEKUNÓW PRAWNYCH.
Przedstawiciele ustawowi / opiekunowie prawni osób uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do:
•

Poinformowania o ewentualnych chorobach swoich dzieci (np. epilepsja, cukrzyca, arytmia serca,
astma, alergia, choroby skórne, itp.) oraz o przebytych operacjach.

•

Współpracy z instruktorami MOGK.

•

Przestrzegania planu zajęć.

•

Dbania o sprawne i samodzielne przygotowanie uczestnika do zajęć.

•

Posiadania obuwia zmiennego w wydzielonych częściach obiektu.

•

Zapewnienia bezpiecznego dojazdu uczestnika na zajęcia oraz odbioru uczestnika po zakończeniu
zajęć.

•

Obecności na terenie obiektu w czasie trwania zajęć gimnastyki korekcyjnej, jeżeli dziecko nie
ukończyło 13 roku życia.

•

Niedopuszczania do udziału w zajęciach uczestników chorych.

•

Przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie ośrodków.

V. OPŁATY
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach na dany rok ustala Dyrektor MOSiR w formie zarządzenia.
Obowiązujący cennik stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. MOSiR zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za uczestnictwo w zajęciach.
3. Wszelkie płatności z tytułu uczestnictwa w zajęciach są uiszczane poprzez wykupienie karnetów.
4. Opłaty za karnet można uiszcza
albo przelewem na rachunek bankowy MOSiR o numerze:

70 1020 2313 0000 3402 0579 7677,

albo gotówką w kasach zlokalizowanych w poszczególnych obiektach sportowych MOSiR oraz w MOGK
w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 4 d.
5. Uiszczona opłata za karnet nie podlega zwrotowi w razie:
•

Nieobecności uczestnika na zajęciach.

•

Utraty lub zniszczenia karnetu.

•

Rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach, bez względu na przyczynę.

•

Wykreślenia danej osoby z listy uczestników zajęć przez MOSiR.
VI. ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW

1. Karnety są sprzedawane wyłącznie na rzecz uczestników zajęć. Wykupienie karnetu upoważnia
uczestnika do udziału w zajęciach, zgodnie z ustalonym przez MOGK harmonogramem zajęć.
2. Karnety mają charakter spersonalizowany. Karnety są przypisane do konkretnego uczestnika.
3. Karnety są wydawane wyłącznie w MOGK w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 4 d oraz
w poszczególnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej.
4. Wprowadza się karnety o następujących okresach ważności:
•

Karnety jednomiesięczne.

•

Karnety dwumiesięczne.

•

Karnety pięciomiesięczne.

5. Karnety jednomiesięczne uprawniają do udziału w zajęciach wyłącznie w miesiącu kalendarzowym
wskazanym na tym karnecie. Karnety dwumiesięczne oraz pięciomiesięczne uprawniają do udziału
w zajęciach odpowiednio przez okres dwóch lub pięciu miesięcy kalendarzowych wskazanych na karnecie.
6. Data wykupienia karnetu nie ma wpływu na okres jego ważności.
VII. POSTANOWIENIA DODATKOWE.
1. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych
na zajęcia, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.
2. Uczestnicy zajęć na zasadach ogólnych ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody
wyrządzone MOSiR. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich
przedstawiciele ustawowi / opiekunowie prawni.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zgłoszenie uczestnika do udziału w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień
niniejszego Regulaminu.

2. Skargi i wnioski można składa
pracownikowi MOGK lub Zastępcy Dyrektora d/s Sportowych MOSiR.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

