
Regulamin zajęć Gimnastyki korekcyjnej dla dzieci/młodzieży organizowanych 
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 

1. Definicje terminów użytych w Regulaminie:
a. Organizator – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, którego organem 
prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Raciborzu. 
b. Zajęcia – zajęcia organizowane przez Organizatora w ramach zajęć pozaszkolnych w 
systemie nieferyjnym w jednej z oferowanych form ruchowych.
c. Uczestnik – dziecko zgłoszone przez opiekuna i biorące udział w zajęciach.
d. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka. 
e. Nauczyciel prowadzący – osoba zatrudniona w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 
prowadząca zajęcia. 
f. Dyrektor – osoba zarządzająca funkcjonowaniem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć dziewczęta i chłopcy  w wieku od 5 do 20 lat
3. Zajęcia odbywają się wyłącznie w miesiącach  od września do czerwca w jednym z 

wybranych obiektów opisanych w § 2 w pkt.3
4. Proces zapisu dziecka na zajęcia odbywa się poprzez wypełnienie wniosku o przyjęcie na 

zajęcia (dla nowych uczestników) lub deklaracji kontynuowania (dla uczestników 
kontynuujących w kolejnym roku szkolnym) wyłącznie u nauczyciela prowadzącego.

5. Kryteria naboru do grup określają odrębne przepisy dotyczące zasad naboru.
6. Organizator zastrzega, iż ilość uczestników w zajęciach jest ograniczona. 
7. Warunkiem zapisania dziecka na zajęcia przez opiekuna, o której mowa w pkt 4 powyżej 

jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. 
8. Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom oraz, 

że wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciach w 
ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem 
przez Organizatora i inne osoby, w tym utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania. W 
przypadku braku zgody opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie 
pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

§2  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w dniach i godzinach ustalonych z Nauczycielem 
prowadzącym (z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7 poniżej). 

2. Zajęcia trwają 45 minut z częstotliwością ustaloną na pierwszych zajęciach z Nauczycielem 
prowadzącym w jednym z obiektów opisanych w § 2 w pkt.3.

3. Obiekty, w których odbywać się będą zajęcia to sale korekcyjne w Międzyszkolnym 
Ośrodku Sportowym.

4. Opiekunowi uczestnika zajęć przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa dziecka w 
zajęciach w kolejnym miesiącu, pod warunkiem złożenia oświadczenia w sposób wskazany 
w pkt. 5 poniżej, najpóźniej 1 pełen miesiąc kalendarzowy przed rozpoczęciem miesiąca 
kalendarzowego, w którym dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach. 

5. W przypadku rezygnacji konieczne jest złożenie oświadczenia o rezygnacji w formie 
pisemnej na adres: mosraciborz@wp.pl z wpisaniem w temacie rezygnacja z zajęć.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od 
niego niezależnych. 

7. Zajęcia nie odbywają się w święta lub inny dzień ustawowo wolny od pracy. 
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§ 3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
1. Organizator zapewnia, iż: 

a)grupa uczestników będzie liczyć od 6 do 12 osób;
b) zajęcia w grupie będzie prowadzić doświadczony nauczyciel; 
c) zajęcia będą prowadzone według indywidualnego programu pedagogiczno – 
terapeutycznego opracowanego przez Nauczyciela prowadzącego dla każdego uczestnika; 
d) zajęcia prowadzone będą na salkach korekcyjnych MOS .  

2. Przed pierwszymi zajęciami prosi się rodziców/opiekunów uczestników o wypełnienie, 
podpisanie i dostarczenie Nauczycielowi prowadzącemu ankiety medycznej dotyczącej 
stanu zdrowia dziecka lub zgłoszenia Nauczycielowi prowadzącemu w inny sposób 
ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), doznanych kontuzji lub wskazanie 
innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w uczestnictwie dziecka w zajęciach. 
W przypadku nie dostarczenia ankiety medycznej Nauczycielowi prowadzącemu przed 
rozpoczęciem pierwszych zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 
wpuszczenia uczestnika na zajęcia.

3. Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć proszeni są o bieżące informowanie Nauczyciela 
prowadzącego o wszelkich stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub 
innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do uczestnictwa dziecka w 
zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach. 

4. Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecności 
podopiecznych. Sześć nieobecności nieusprawiedliwionych spowoduje wniosek o skreślenie 
z listy uczestników

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub 
jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia 
uczestnika. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego 
posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich 
odpowiedzialność. 

7. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej oprócz zajęć pedagogiczno-terapeutycznych przewidują 
także badania i pomiary uzupełniające oraz indywidualne konsultacje z 
opiekunem/opiekunami i dzieckiem ustalone przez Nauczyciela prowadzącego.

8. W związku ze współpracą Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu i 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu w niektórych zajęciach mogą 
uczestniczyć studenci.

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody 

przez opiekuna uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych 
osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć (zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133, poz. 
883). 

2.  Dane osobowe i medyczne uczestników,  oraz opiekunów uczestnika są przetwarzane przez 
Organizatora zajęć (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu ul. Klasztorna 9) 
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i przeprowadzenia 
zajęć, to jest w celu identyfikacji uczestnika zajęć oraz doboru indywidualnego programu 
pedagogiczno – terapeutycznego w zależności od potrzeb.

3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom. 
5.  Opiekun prawny uczestnika zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 



oraz danych osobowych uczestnika oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne 
żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego 
danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

6. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do 
Organizatora tj. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu ul. Klasztorna 9.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w 

siedzibie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9.
2. W sprawach spornych rozstrzygnięcie przysługuje Dyrektorowi.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 


