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Regulamin programu zajęć nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach  
organizowanych przez MOS Kraków Zachód 

 
Regulamin programu zajęć nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach (zwany dalej "Regulaminem") , 
obowiązuje wszystkie szkoły podstawowe, które uczestniczą w zajęciach łyżwiarskich, (zwane 
dalej „Uczestnikami”), organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – 
Zachód z siedzibą Plac Na Groblach 23, 31-101 Kraków (zwany dalej „Organizatorem”) na 
Sztucznym Lodowisku przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie.  
 
1. Celem programu zajęć nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach jest angażowanie dzieci z 
krakowskich szkół podstawowych do różnorodnych form aktywności ruchowej, wzbogacenie 
programu szkolnego wychowania fizycznego 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 
Obiektu Sztucznego Lodowiska.  
 
4. Zgłaszając do Organizatora udział w programie nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach 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 września do kwietnia, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 
w godzinach: określonych w pkt. 7 Regulaminu. Cykl zajęć dostosowany jest do kalendarza roku 
szkolnego. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia całości lub części 
zajęć ze względu na operatora Sztucznego Lodowiska, 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 nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach, przewidziany jest dla 54 klas uczęszczających 
na zajęcia jeden raz w tygodniu co tydzień, przez cały okres szkolenia w danym roku szkolnym od 
września do kwietnia. 

7. Godziny realizacji zajęć łyżwiarskich:  

Poniedziałek: 10.15-11.00, 11.00-11.45, 11.45-12.30, 12.30-13.15 
 
Wtorek: 11.00-11.45,  11.45-12.30,  12.30-13.15 
 
Środa: 11.00-11.45, 11.45-12.30, 12.30-13.15, 13.15-14.00 
 
Czwartek: 11.00-11.45, 11.45-12.30, 12.30-13.15, 13.15-14.00 
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Piątek: 11.00-11.45,  11.45-12.30,  12.30-13.15   

8. Tafla lodowiska na każdej godzinie lekcyjnej jest podzielona na trzy części, równocześnie 
zajęcia prowadzone są dla trzech klas. 

9. W zajęciach mogą brać udział dzieci z publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków z klas I, II, III.  
 
10. Minimalna ilość zapisanych dzieci w klasie wynosi 16 osób. Maksymalna liczba zapisanych 
dzieci w klasie wynosi  – 25 osób (jeśli ilość dzieci w klasie nie zawiera się w wyznaczonym 
limicie, Uczestnik przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia klasy do programu musi uzyskać 
zgodę Organizatora na takie zgłoszenie. Brak takiej zgody równoznaczny jest z usunięciem klasy 
Uczestnika z Programu).  
 
11. Organizator dopuszcza łączenie przez Uczestnika, uczniów jednego rocznika z wielu klas w 
jedną grupę. W takim wypadku Uczestnik, musi zachować limit ilościowy dzieci w klasie zgodny z 
pkt. 10 Regulaminu. Organizator tak stworzoną grupę traktuje jako jedną klasę. 
 
12. Uczestnik nie może zgłaszać więcej niż jednej klasy na jedno rezerwowane miejsce, z 
wyjątkiem opisanym w pkt. 11 Regulaminu. 
 
13. Uczestnik może zgłosić do programu maksymalnie 3 klasy, z wyjątkiem sytuacji zawartej w 
pkt. 15 Regulaminu. 
 
14. Organizator nie zezwala po rozpoczęciu zajęć na zamianę zgłoszonej klasy, na inną klasę 
Uczestnika w żadnej części roku szkolnego. 
 
15. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia maksymalnej ilości zgłoszonych klas przez 
Uczestnika. Sytuacja taka może wystąpić, gdy w procesie podstawowej rekrutacji pozostaną w 
programie wolne miejsca. Organizator w takim wypadku przewiduje dodatkowy nabór przez 
panel zgłoszeniowy. Miejsca nie obsadzone do 7 dni od dnia podstawowej rekrutacji, zostają 
uwolnione o godzinie 9.00 dla Uczestników którzy wcześniej zgłosili maksymalną ilość klas ( 3 
klasy). O ważności takiego zgłoszenia będzie decydować godzina dotarcia formularza na serwer 
Organizatora.  
 
16. Rejestracji przez panel zgłoszeniowy do programu może dokonać dyrektor placówki 
Uczestnika lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 
 
17. Uczestnik chcący wziąć udział w programie zobowiązany jest do:  
 

a) zaznajomienia się z warunkami uczestnictwa w programie, zawartymi w niniejszym 
Regulaminie  
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b) wybrania wolnego dnia i godziny zajęć, poprzez przypisanie do numeru, znajdującego się w 
harmonogramie panelu zgłoszeniowego klasy. Czynności tej Uczestnik dokonuje 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 nauki i doskonalenia jazdy na 
łyżwach. 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) przed pierwszymi zajęciami, najpóźniej w pierwszym tygodniu września Uczestnik 
zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora drogą e-mail na adres mos-srodmiescie@groble.pl, 
Imienną listę uczniów klasy (załącznik nr 3)., pobraną ze strony www.mos-zachod.pl w formie 
pliku xlsx.  

e) na pierwsze zajęcia Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć prowadzącym nauczycielom w 
formie papierowej, imienną listą obecności klasy (załącznik nr 4) w dwóch egzemplarzach, 
pobraną ze strony www.mos-zachod.pl. 
 
f) uczestnikiem zajęć może być wyłącznie uczeń zgłoszonej szkoły, ujęty na przekazanej imiennej 
liście uczniów klasy. Każda zmiana stanu osobowego klasy, wymaga bieżącej aktualizacji listy. 
 
17. Dzień i godzina uruchomienia panelu rejestracyjnego do programu nauki i doskonalenia jazdy na 
łyżwach na każdy sezon zajęć, 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. 
 

18. Ilość miejsc w programie jest ograniczona, a o udziale klasy w/w programie decyduje 
kolejność wpłynięcia formularza zgłoszeniowego na serwer Organizatora  
 
19. 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 razem z klasą.  
 
20. 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. 
 
21. Organizator ze swojej strony zapewnia Uczestnikowi wykwalifikowaną kadrę instruktorską 
realizującą proces dydaktyczny nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach, sprzęt sportowy oraz 
przybory potrzebne do realizacji zajęć. 
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22. Organizator zapewnia Uczestnikowi dostęp do szatni ogólnej i sanitariatów. Dodatkowo 
istnieje dostęp Uczestników do odpłatnej wypożyczalni łyżew, która jest podmiotem 
zewnętrznym. Organizator nie ma wpływu na jej funkcjonowanie. 
 
23. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem: nauczycieli, opiekunów 
grupy oraz rodziców uczniów klas biorących udział w programie. 
 
24. Obowiązki nauczyciela – opiekuna klasy Uczestnika w trakcie zajęć programu nauki i 
doskonalenia jazdy na łyżwach przedstawione są w załączniku nr 2, który jest integralną częścią 
niniejszego regulaminu. 
 
25. Uczniów klas Uczestnika obowiązuje posiadanie odpowiedniego stroju sportowego 
dostosowanego do zajęć w warunkach niskich temperatur (kurtka, spodnie, rękawiczki) oraz do 
posiadania łyżew oraz kasku.  
 
26. Klasa Uczestnika wraz z nauczycielem - opiekunem zobowiązana jest stawić się na Sztucznym 
Lodowisku przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie w czasie odpowiednim do przygotowania się do 
lekcji oraz punktualnego ich rozpoczęcia. Spóźnienie powoduje krótszy czas trwania zajęć.  
 
27. Uczestnik we własnym zakresie zapewnia transport na i z zajęć uczniów, nauczycieli i 
opiekunów biorących udział w programie nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach. 
 
28. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik jest zobowiązany do 
poinformowania o tym fakcie Organizatora. 
 
29. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczniów klas zgłoszonych 
do programu w publikacjach i materiałach promocyjnych w formie zdjęć i nagrań filmowych 
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód oraz Urząd Miasta Krakowa. 
 
30. Stawienie się ucznia zapisanego do klasy zgłoszonej przez Uczestnika na zajęciach nauki i 
doskonalenia jazdy na łyżwach jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do 
podejmowania aktywności fizycznej. 
Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący Uczestnika - zobowiązani są do podania bieżących 
informacji o stanie zdrowia dziecka oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania 
ćwiczeń. 
 
31. Organizator ze względu na bezpieczeństwo uczniów klas biorących udział w zajęciach 
decyduje o możliwości przebywaniu osób postronnych na tafli lodowej. Decyzję każdorazowo 
podejmują instruktorzy prowadzący zajęcia. 
 
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione, zagubione, pozostawione lub 
uszkodzone nie z winy Organizatora części wyposażenia łyżwiarskiego oraz osobistych rzeczy 
uczniów 
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33. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem przez uczniów klas, przepisów obowiązujących na terenie sztucznego 
lodowiska. 
 
34.  Wszystkie wątpliwości i kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 
Organizator 
 
35. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, oraz interpretowania 
jego zapisów. 
 
36. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przez 
zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej www.mos-zachod.pl 
 
Kraków dn. 20.05.2019 
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