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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. Cykl zajęć 
dostosowany jest do kalendarza roku szkolnego. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie 
możliwość zawieszenia całości lub części zajęć ze względu na operatora Małej Hali Tauron Arena, 
lub innych nie przewidzianych zdarzeń. Organizator w najszybszym możliwym terminie będzie 
informował Uczestnika o zaistniałym fakcie. W związku z zawieszeniem zajęć Uczestnik nie ma 
prawa wyciągać żadnych konsekwencji w stosunku do Organizatora. 

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).  
 



  
 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Zachód" 
 Plac Na Groblach 23, 31-101 Kraków 
 tel: 12 422 1 221, e-mail: mos-srodmiescie@groble.pl 
 www.mos-zachod.pl 
 

10. Zgłoszenia – Uczestnik chcący wziąć udział w programie zobowiązany jest do:  
 

a) zaznajomienia się z warunkami uczestnictwa w programie, zawartymi w niniejszym 
Regulaminie 

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) po otrzymaniu potwierdzającej wiadomości e-mail od Organizatora o rezerwacji miejsca w 
programie, Uczestnik winien przesłać do 8 dni wypełnione Porozumienie (załącznik nr 1) między 
Organizatorem, a Uczestnikiem o realizacji zajęć programu Akademia Przedszkolaka. 
Porozumienie zamieszczone jest na stronie www.mos-zachod.pl . Porozumienie należy przesłać 
w formie skanu na adres e-mail Organizatora mos-srodmiescie@groble.pl lub w 2 egzemplarzach 
dostarczyć osobiście do sekretariatu Organizatora. 

d) na pierwsze zajęcia dostarczyć i przekazać prowadzącym nauczycielom, imienną listę grupy 
przedszkolnej – załącznik nr 2 oraz imienną listę obecności grupy przedszkolnej – załącznik nr 3 
dla każdej zgłoszonej grupy. Wszelkie zmiany stanu grupy należy zaktualizować poprzez 
dostarczenie do Organizatora nowej listy uczestników  

11. Uczestnikiem zajęć może być wyłącznie dziecko, ujęte na liście. Każda zmiana wymaga 
bieżącej aktualizacji listy. 
 
12. Listy uczestników przyjmowane są jedynie na druku umieszczonym na stronie www.mos-
zachod.pl 
 
13. Dzień i godzina uruchomienia panelu rejestracyjnego do programu Akademia Przedszkolaka na 
każdy rok szkolny, podana będzie każdorazowo 5 dni przed jego uruchomieniem w informacji 
zawartej na stronie www.mos-zachod.pl . Panel zgłoszeniowy będzie otwarty przez 24 godz./dobę, aż 
do wyczerpania wszystkich miejsc. 
 

14. Ilość miejsc w programie jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność wpłynięcia 
zgłoszenia na serwer Organizatora  
 
15. Organizator będzie potwierdzał fakt zgłoszenia do programu drogą elektroniczną, na podany 
w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do 24 godz. Równocześnie ze zgłoszeniem Uczestnik 
otrzymuje kopię formularza zgłoszeniowego oraz do 5 min, w panelu rejestracyjnym na stronie 
www.mos-zachod.pl pojawi się nazwa zgłoszonej placówki. 
 
16. W przypadku braku dotrzymania terminów dostarczenia dokumentów oraz zaniedbania przez 
Uczestnika procedur zawartych w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo usunięcia 
zgłoszonego Uczestnika z programu i zwolnienia zarezerwowanego miejsca w panelu 
zgłoszeniowym. 
 
17. Organizator ze swojej strony zapewnia Uczestnikowi wykwalifikowaną kadrę nauczycielską 
realizującą program Akademii Przedszkolaka, sprzęt sportowy oraz przybory potrzebne do 
realizacji zajęć. 
 

http://www.mos-zachod.pl/
mailto:mos-srodmiescie@groble.pl
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18. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem: nauczycieli, opiekunów 
grup oraz rodziców dzieci biorących udział w programie. 
 
19. Uczestnik zapewnia transport na i z zajęć dzieci, nauczycieli – opiekunów przedszkolnych 
biorących udział w programie Akademia Przedszkolaka. 
 
20.  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. 
 
21. Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący Uczestnika – odpowiadają bezpośrednio za 
przygotowanie dzieci do zajęć i inne czynności porządkowe oraz pozostawiony porządek w 
szatniach. 
 
22. 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 
Przedszkolaka” jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do 
podejmowania aktywności fizycznej w ramach zajęć sportowo - rekreacyjnych. 
 
23. Dzieci obowiązuje posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego na podeszwie nie 
rysującej, nie brudzącej podłoża. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest zabronione.  
 
24. 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.  
 
25. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik jest zobowiązany do 
poinformowania o tym fakcie Organizatora 
 
26. 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 
 
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione, zagubione, pozostawione lub 
uszkodzone nie z winy Organizatora rzeczy osobiste dzieci oraz ich opiekunów 
 
28.  Wszystkie wątpliwości i kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 
Organizator 
 
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz interpretowania 
jego zapisów. 
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30.  Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przez 
zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej www.mos-zachod.pl 
 
Kraków dnia 24.05.2019 
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Załącznik nr 4:  
Regulaminu zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach  

Programu „Akademia Przedszkolaka”  
organizowanych przez MOS Kraków Zachód 

 
Obowiązki nauczyciela – opiekuna grupy przedszkolnej Uczestnika 

w trakcie zajęć programu Akademia Przedszkolaka 
 

1. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna grupy przedszkolnej Uczestnika do dokładnego 
zapoznania się z Regulaminem zajęć sportowo -rekreacyjnych programu Akademia Przedszkolaka, 
oraz niniejszym załącznikiem. Jednocześnie Organizator zobowiązuje nauczyciela – opiekuna grupy 
przedszkolnej do bezwzględnego przestrzegania ich postanowień.  
 
2. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna grupy przedszkolnej Uczestnika do zapoznania 
dzieci oraz rodziców z Regulaminem programu zajęć Akademii Przedszkolaka, oraz do monitorowania 
bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 
3. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna grupy przedszkolnej Uczestnika do przekazania na 
pierwszych zajęciach w formie papierowej imiennej listy grupy przedszkolnej oraz imiennej listy 
obecności grupy przedszkolnej pobranych ze strony www.mos-zachod.pl (załącznik nr 2 i załącznik nr 
3) , instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Brak przekazania w/w list, powoduje niedopuszczenie 
grupy przedszkolnej Uczestnika do zajęć. 
 
4. Organizator zobowiązuje nauczyciela – opiekuna grupy przedszkolnej Uczestnika do wypełniania 
każdorazowo na zajęciach przekazanej wcześniej imiennej listy obecności grupy przedszkolnej 
Uczestnika. Listę przechowywać i udostępniać będzie Organizator (instruktor prowadzący zajęcia). 
 
5. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna grupy przedszkolnej Uczestnika do sprawowania 
ustawicznego nadzoru i opieki nad swoimi dziećmi w trakcie pobytu na terenie hali, szatni, toalet. 
Jednocześnie nauczyciel – opiekun grupy przedszkolnej zobowiązany jest do przejęcia każdorazowo 
ucznia wychodzącego z hali. 
 
6. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna grupy przedszkolnej Uczestnika do dopilnowania 
dzieci w trakcie przebierania się przed i po zajęciach w odpowiedni strój sportowy.  
 
7.  Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna grupy przedszkolnej Uczestnika do sprawowania 
kontroli poprawnego zachowania się dzieci. 
 
8. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna grupy przedszkolnej Uczestnika do nadzoru 
pozostawionych w szatni (na terenie hali) rzeczy osobistych dzieci.  
 
9. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna grupy przedszkolnej Uczestnika do zgłoszenia 
każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie Tauron Arena Kraków 
instruktorowi prowadzącemu zajęcia. 
 

Kraków dn. 02.09.2019 
  

http://www.mos-zachod.pl/
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INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Administratorem danych osobowych dzieci biorących udział w programie "Akademia Przedszkolaka" 
jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód z siedzibą w Krakowie, plac na Groblach 23, 31-
101 Kraków i są one podane w celu realizacji działań związanych z ww. programem.  

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia zajęć a następnie 
mogą zostać zniszczone/ wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych). 

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi 

prawnie na żądanie określonych organów. Odbiorcą Twoich danych może być m.in. organ 

prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego.  

4. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych dzieci biorących udział w programie 
"Akademia Przedszkolaka" można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe; ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; ustawa z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz akty wykonawcze do w/w ustaw. 

6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Sowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 
Kraków, adres e-mail: inspektor5@um.krakow.pl 

 

mailto:inspektor5@um.krakow.pl

