
 

              

 

 

 
 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy 

organizowane w Krakowskim Szkolonym Ośrodku Sportowym Międzyszkolny Basen Pływacki Śródmieście 

ul. Francesco Nullo  

1. Zajęcia realizowane są z budżetu Miasta Krakowa, ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań na rzecz 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.   

2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci posiadające status uchodźcy wojennego, które przybyły na terytorium 

Polski po 24 lutego 2022 roku.  

3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku 6 – 15 lat.  

4. Zajęcia organizowane są: 

• pływania dla dzieci w wieku 6-15 lat (2 grupy koedukacyjne).  

5. - piątek godz. 14.45 -15.30 

• sala gimnastyczna - tenis stołowy 

6. - piątek godz. 17.10 – 17.55; 17.55 – 18.40 

• sala gimnastyczna – zajęcia rekreacyjne z elementami sztuk walki 

7. - sobota godz. 11.20 – 12.05; 12.10 – 12.55; 13.00 – 13.45; 13.50 – 14.35; 14.40 – 15.25 

8.  * dzieci podzielone będą na grupy wiekowe.  

9. Zapisu dziecka może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny. 

10. Zapis dotyczy zajęć w terminie od 01.03 – 31.03.2023 roku z możliwością kontynowania uczestnictwa w 

przypadku kontynuacji zajęć przez organizatora 

11. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszenia.  

12. Kartę uczestnictwa w zajęciach należy przesłać na adres mailowy: srodmiescie@ksos.pl Oryginał karty 

uczestnictwa należy dostarczyć do administracji obiektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Na adres mailowy 

podany w zgłoszeniu zostanie przesłane potwierdzenie zapisu na zajęcia.  

13. Po wyczerpaniu limitu miejsc na liście głównej, każdy kolejny zapis odbywa się na listę rezerwową. 

14. Dziecko zapisane na listę rezerwową ma prawo rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach dopiero po zwolnieniu się 

miejsca na liście głównej. 

15.  Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do:  

a) przebywania na terenie Ośrodka w czasie trwania zajęć (dotyczy dzieci do 10 roku życia), 

b)  zapewnienia dziecku bezpieczeństwa przed i po zakończeniu każdych zajęć. 

16. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach drogą elektroniczną 

na adres: srodmiescie@ksos.pl  

17. Nie ma możliwości odrabiania zajęć, na których uczestnik był nieobecny. 

18. Uczestnik zajęć ma obowiązek słuchania poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa.  

19. Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji:  

a) nieusprawiedliwionej absencji dziecka trwającej dłużej niż 2 tygodnie. 

b) nieprzestrzegania przez uczestnika zajęć zasad bezpieczeństwa, 

20. Obowiązujący na zajęciach strój:  

a) Sala gimnastyczna - koszulka i spodenki sportowe oraz obuwie zamienne,  

b) pływalnia – czepek, kąpielówki, strój kąpielowy, klapki basenowe, ręcznik.  

21. Zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
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