Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 23/2021
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
„Regulamin zajęć dla niemowląt i dzieci w ramach cyklu
Z rodziną w Centrum”.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem zajęć jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zwane dalej
CKiS.
2. Niniejszy regulamin współobowiązuje z Regulaminem Basenu Camena, a udział
w zajęciach jest równoznaczny z ich akceptacją, w szczególności w zakresie nie
posiadania przeciwskazań względem korzystania z hali basenowej, zgodnie
z postanowieniami wspomnianego Regulaminu Basenu Camena.
3. Warunki odpłatności za udział w zajęciach określa „Regulamin opłat za udział
w zajęciach sportowych i rekreacyjnych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”
wraz z tabelą opłat stanowiącą załącznik do wspomnianego regulaminu.
§2
Organizacja zajęć
1. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej www.ckis.pl odpowiednio w zakładkach Zajęcia, Basen
Camena, Aqua dzieciaki, z zachowaniem zasady, że w procedurze zapisów
decyduje kolejność zgłoszeń, a potwierdzenie przyjęcia do grupy bądź na listę
rezerwową zostanie skierowane do zainteresowanych w ustalonym i wskazanym
w formularzu terminie.
2. W ciągu roku kalendarzowego organizowane są cztery edycje zajęć, każda
w formule 10 spotkań w wymiarze 30 minut – jesienna, zimowa, wiosenna
i letnia – razem składające się na sezon zajęć.
1) CKiS zastrzega sobie prawo skrócenia edycji do mniejszej ilości spotkań
z zachowaniem zasady proporcjonalnego zmniejszenia opłaty względem ilości
zajęć, przy czym czas trwania pojedynczych zajęć pozostaje bez zmian.
3. Jedna grupa może liczyć maksymalnie 10 par uczestników. Parę ćwiczących,
wliczoną w opłatę za zajęcia, stanowi dziecko z opiekunem.
4. Minimalny wiek uczestnika kursu to 5 miesięcy, a maksymalny 5 lat, z podziałem
grup:
1)
od 5 do 12 miesięcy
2)
od 1 roku do 2,5 lat
3)
od 2,5 do 3,5 lat
4)
od 3,5 do 5 lat

5. Po zakończeniu edycji, jej uczestnicy mają pierwszeństwo do kontynuowania
zajęć w kolejnej edycji, z zastrzeżeniem zachowania terminów wyznaczonych
przez CKiS na potwierdzenie chęci udziału, oraz z zachowaniem zasady, że
pierwszeństwo do uczestnictwa dotyczy wyłącznie zapisów na kolejną edycję,
lecz nie na nowy sezon zajęć rozpoczynający się od edycji jesiennej.
6. Liczba minimalna uczestników wystarczająca do uruchomienia grupy wynosi
cztery pary.
7. Osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana do zachowania dowodu
dokonania opłaty za udział w zajęciach - paragonu fiskalnego lub potwierdzenia
przelewu - na czas trwania danej edycji.
8. Osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana do każdorazowego zgłaszania
nieobecności dziecka na zajęciach, w formie telefonicznej bądź wiadomości sms,
nie później niż do godz. 12:00 w dniu zajęć. Informacja umożliwia sprawne
organizowanie zajęć, w tym zaproponowanie jednorazowego uczestnictwa
w zajęciach osobom z listy rezerwowej.
9. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwania edycji, wysokość opłaty
wylicza się na podstawie nominalnej opłaty, proporcjonalnie do ilości
pozostałych zajęć.
10. W razie nieobecności na zajęciach, istnieje możliwość ich odrobienia, po
wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu formy i terminu z CKiS:
1) dla uczestników bieżącej edycji z uwzględnieniem nieobecności do jednej
edycji wstecz:
a) uczestniczenie w zajęciach innej grupy w miarę wolnych miejsc;
b) uczestniczenie w zajęciach w wyznaczonych dodatkowych terminach, przy
założeniu, że obowiązuje limit 6 miejsc w maksymalnie 4 grupach;
2) dla uczestników, którzy zakończyli edycję, poprzez wejście na basen
w dowolnym czasie, na podstawie listy obecności według przelicznika:
a) jedna nieobecność = 1 wejście na basen z dzieckiem w wymiarze 90 minut;
b) jedna nieobecność = 2 wejścia na basen bez dziecka w wymiarze 60 minut.
11. Uczestnikom, którzy zakończyli edycję wyznacza się czas na odrobienie zajęć do
3 miesięcy po zakończeniu udziału w zajęciach.
12. Odrobienie zajęć w sytuacji, o której mowa w §2 ust. 10 przysługuje wyłącznie
w przypadku skutecznego potwierdzenia chęci odrobienia w ustalonym terminie.
13. Potwierdzona chęć odrobienia zajęć w dodatkowo wyznaczonym terminie, która
nie zostanie skutecznie odwołana do ustalonej godziny dnia poprzedzającego
termin zajęć, zostaje zaliczona, jako odrobienie zaległych zajęć.
14. W przypadku odwołania zajęć z winy CKiS lub wskutek działania siły wyższej,
okres trwania zajęć zostanie przedłużony.

§3
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie pozostają do decyzji dyrektora CKiS,
kierownika DSiR lub opiekuna merytorycznego sekcji.
2. Pytania i uwagi można kierować do: Dział Sportu i Rekreacji CKiS w godz. 8:0015:00 – osobiście, telefonicznie: 12 276 40 56; 784 031 280, mailowo:
halackis@ckis.pl

