Regulamin zajęć gimnastycznych- rok szkolny 2020/2021
1. Zapis na zajęcia odbywać się będzie wyłącznie przez system do zapisów
- zamieszczony na www.uksg-8.pl zakładka OFERTA DLA KLAS 0-3 SP (proszę nie sugerować się
nazwą zakładki, tam umieściliśmy również zapis dla klas 0-1, 2-3 ale też 4-5 SP 80).
2. Zajęcia nie mają charakteru treningu sportowego lecz są zajęciami ogólnorozwojowymi z
elementami gimnastyki akrobatycznej, grupa nie stanowi sekcji sportowej, dlatego nie
wymagamy zrzeszenia dziecka w klubie, dostarczania badań lekarskich ani nie dokonujemy
ubezpieczenia NNW dzieci. Prosimy natomiast rodziców o rozważanie możliwości
ubezpieczenia dzieci we własnym zakresie.
3. Prosimy rodziców o dostarczenie do prowadzącej oświadczenia o braku przeciwskazań u
dziecka do wysiłku fizycznego.
4. Zapisując dziecko rodzic ma obowiązek rozważyć istniejący stan epidemiologiczny i
związane z nim ryzyko udziału w zajęciach grupowych.
5. Koszt zajęć gimnastycznych liczony jest jako ilość zajęć w miesiącu
x 18zł – w przypadku zajęć 60 min
x 25 zł- w przypadku zajęć 90 min.
Nieobecności nie są rozliczane.
Zapisanym będziemy wysyłać informacje o płatności za dany miesiąc.
Obowiązuje wpłata do 10 dnia danego miesiąca .
Uwzględniać w rozliczeniach będziemy szczególne sytuacje losowe skutkujące długotrwałą
nieobecnością ( sytuacje typu złamania, szpital, sanatorium), po indywidualnym wystąpieniu z
udokumentowanym podaniem do klubu.
6. Zajęcia prowadzone będą na trenie SP 80 (obiekty sportowe i korytarz szkolny) i są
adresowane wyłącznie dla uczniów i uczennic tej szkoły.
7. W przypadku pytań dotyczących zajęć prosimy zwracać się do Pani Julity Wilkosz. W
przypadku pytań dotyczących zapisów i opłat do pracownika klubu pod adresem klub@uksg8.pl lub tel 784 483 892.
8. Ewentualne rezygnacje rozliczane będą od dnia następującego po zgłoszeniu rezygnacji.
Zgłoszenia należy dokonać mailowo pod adresem klub@uksg-8.pl
9. Opłaty za zajęcia prosimy kierować na rachunek nr
05 2490 0005 0000 4600 4732 9934
Odbiorca: UKS "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa
z opisem- opłata za zajęcia gimnastyczne w miesiącu .... imię i nazwisko dziecka.

