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Regulamin zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach  

Programu „Akademia Przedszkolaka”  
organizowanych przez MOS Kraków Zachód 

 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowo - rekreacyjnych zwany dalej "Regulaminem", 
obowiązuje wszystkie placówki przedszkolne, które uczestniczą w miejskim programie 
sportowym „Akademia Przedszkolaka”, zwane dalej „Uczestnikami”, organizowanym przez     
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Zachód, zwany dalej „Organizatorem” na terenie 
Małej Hali Tauron Arena przy ul. Lema 7 w Krakowie (obiekt sportowy wraz z zapleczem szatnie, 
wc).  
 
1. Celem prowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „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 niniejszego regulaminu oraz zapisy zawarte w Regulaminie 
Małej Hali Tauron Areny Kraków.  
 
4. Zgłaszając do Organizatora udział w programie Akademia Przedszkolaka przez wypełnienie 
formularza rejestracyjnego zawartego na stronie www.mos-zachod.pl, Uczestnik akceptuje i 
przyjmuje do stosowania warunki opisane w niniejszym regulaminie.  
 
5. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9.00 do 14.00 z wyłączeniem 
dni świątecznych lub dni zarezerwowanych dla operatora hali. Terminy zajęć dla wszystkich grup 
można sprawdzić w kalendarzu umieszczonym na stronie www.mos-zachod.pl 

6. Program Akademii Przedszkolaka przewidziany jest dla 100 grup ćwiczebnych, podzielonych i 
uczęszczających na zajęcia co dwa tygodnie. TYDZIEŃ A - grupy od 001 do 050 / TYDZIEŃ B - 
grupy od 051 do 100. 

7. Zajęcia zaczynają się codziennie o pełnej godzinie: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i trwają 45 
min.  

8. Na każdej godzinie lekcyjnej ćwiczą 2 grupy przedszkolne. 

9. W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku 5 - 6 lat. Maksymalna liczba dzieci w grupie 
wynosi  – 25 osób (ewentualna zmiana ilości dzieci w grupie wymaga wcześniejszego zgłoszenia i 
uzyskania zgody Organizatora).  
 
10. Zgłoszenia - przedszkole chcące wziąć udział w programie powinno:  
 

a) zaznajomić się z warunkami uczestnictwa w programie zawartymi w niniejszym Regulaminie  
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b) wybrać wolny termin i godzinę zajęć (dzień tygodnia A lub tygodnia B) poprzez przypisanie się 
do numeru grupy. Czynności te dokonuje w panelu rejestracyjnym, wypełniając formularz 
zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.mos-zachod.pl  

c) wypełnić formularz potwierdzający rezerwacje miejsca - link do formularza przekazany będzie 
drogą e-mail od Organizatora po sprawdzeniu zgłoszenia.  

d) na pierwsze zajęcia dostarczyć i przekazać prowadzącym nauczycielom, listą uczestników 
programu dla każdej zgłoszonej grupy. Wszelkie zmiany stanu grupy należy zaktualizować 
poprzez dostarczenie do Organizatora nowej listy uczestników  

e) uczestnikiem zajęć może być wyłącznie dziecko, ujęte na liście. Każda zmiana wymaga bieżącej 
aktualizacji listy. 
 
f) listy uczestników przyjmowane są jedynie na druku umieszczonym na stronie www.mos-
zachod.pl 
 
g) panel zgłoszeniowy będzie czynny od 28.05.2018 od godz. 9.00 przez 24 godz./dobę, aż do 
wyczerpania wszystkich miejsc. 
 

h) ilość miejsc w programie jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność wpłynięcia 
zgłoszenia na serwer Organizatora  
 
i) Organizator będzie informował sukcesywnie każdą placówkę o zakwalifikowaniu się do 
programu drogą elektroniczną. W przypadku braku dotrzymania terminów zawartych w 
informacji lub braku dostarczenia wymaganych dokumentów, Organizator ma prawo usunięcia 
placówki z programu i zwolnienia zarezerwowanego terminu dla innej placówki 
 
11. Uczestnik zezwala swoim dzieciom na udział w zajęciach „Akademii Przedszkolaka” na własną 
odpowiedzialność i jednocześnie potwierdza brak przeciwwskazań u dziecka do podejmowania 
aktywności fizycznej w ramach zajęć sportowo - rekreacyjnych.  
 
12. Uczestnik zapewnia transport na i z zajęć dzieci, nauczycieli – opiekunów przedszkolnych 
biorących udział w programie Akademia Przedszkolaka. 
 
13.  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. 
 
14. Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący Uczestnika – odpowiadają bezpośrednio za 
przygotowanie dzieci do zajęć i inne czynności porządkowe oraz pozostawiony porządek w 
szatniach. 
 
15. 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 
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Przedszkolaka” jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do 
podejmowania aktywności fizycznej w ramach zajęć sportowo - rekreacyjnych. 
 
16. Dzieci obowiązuje posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego na podeszwie nie 
rysującej, nie brudzącej podłoża. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione.  
 
17. 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.  
 
18. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik jest zobowiązany do 
poinformowania o tym fakcie Organizatora 
 
19. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach i 
materiałach promocyjnych w formie zdjęć i nagrań przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
Kraków Zachód oraz Urząd Miasta Krakowa 
 
20.  Wszystkie wątpliwości i kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 
Organizator 
 
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz interpretowania 
jego zapisów. 
 
22.  Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przez 
zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej www.mos-zachod.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 


