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Załącznik nr 2:  
Regulaminu programu zajęć nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach 

organizowanych przez MOS Kraków Zachód 
 

Obowiązki nauczyciela – opiekuna klasy Uczestnika 
w trakcie zajęć programu nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach 

 
1. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna klasy Uczestnika do dokładnego zapoznania się z 
Regulaminem programu zajęć nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach, oraz niniejszym załącznikiem. 
Jednocześnie Organizator zobowiązuje nauczyciela – opiekuna klasy do bezwzględnego 
przestrzegania ich postanowień.  
 
2. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna klasy Uczestnika do zapoznania uczniów oraz 
rodziców z Regulaminem programu zajęć nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach, oraz do 
monitorowania bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 
3. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna klasy Uczestnika do przekazania na pierwszych 
zajęciach w formie papierowej imiennej listy obecności uczniów klasy pobranej ze strony www.mos-
zachod.pl (załącznik nr 4) w dwóch egzemplarzach, instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Brak 
przekazania w/w listy, powoduje niedopuszczenie klasy Uczestnika do zajęć na tafli lodowej. 
 
4. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna klasy Uczestnika do wypełniania każdorazowo na 
zajęciach przekazanej wcześniej imiennej listy obecności uczniów klasy Uczestnika. Listę 
przechowywać i udostępniać będzie Organizator (instruktor prowadzący zajęcia). 
 
5. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna klasy Uczestnika do sprawowania ustawicznego 
nadzoru i opieki nad swoimi uczniami w trakcie pobytu na terenie hali lodowiska, szatni, toalet. 
Jednocześnie nauczyciel – opiekun klasy zobowiązany jest do przejęcia każdorazowo ucznia 
schodzącego z tafli lodowej. 
 
6. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna klasy Uczestnika do dopilnowania uczniów w 
trakcie przebierania się przed i po zajęciach w odpowiedni strój łyżwiarski.  
 
7.  Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna klasy Uczestnika do sprawowania kontroli 
poprawnego zachowania się uczniów. 
 
8. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna klasy Uczestnika do nadzoru pozostawionych w 
szatni (na terenie hali lodowiska) rzeczy osobistych ucznia.  
 
9. Organizator zobowiązuje nauczyciela - opiekuna klasy Uczestnika do zgłoszenia każdego wypadku 
mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie sztucznego lodowiska instruktorowi 
prowadzącemu zajęcia. 
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