
Regulamin zajęć rekreacyjnych gimnastyki artystycznej  

SGA MKS Pogoń Szczecin  
  
1. Zajęcia ruchowe odbywają się na terenie:  

• Szkoły Montessori przy ul. Broniewskiego 19 w  Szczecinie,   

• CKS przy ul. Rydla 49  

• US przy ul. Mickiewicza 64  

2. Dziewczynki w wieku 4-12 lat, uczestniczące w zajęciach gimnastyki artystycznej 

rekreacyjnej, mogą poruszać się tylko w obrębie wydzielonej części sportowej.  

3. Na terenie wydzielonej części sportowej mogą przebywać tylko dziewczynki, których 

Rodzice/Opiekunowie dokonali płatności za zajęcia.  

4. Płatności za nauczanie gimnastyki artystycznej dokonuje się wyłącznie przelewem z góry 

do 10 dnia każdego miesiąca, na konto  

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin  

Bolesława Krzywoustego 8/2       70-244 Szczecin  

Nr konta   

08-2490-0005-0000-4530-8225-2252  

  

z dopiskiem: składka  członkowska za ( imię i nazwisko dziecka), miesiąc …, za który 

płacimy oraz podajemy miejsce zajęć, do którego przynależy dziewczynka (np. Anna  

Nowak, wrzesień, Mickiewicza)  

Zajęcia odbywają się zgodnie z wyznaczonymi terminami dla każdej z grup.  

5. Zajęcia obejmują 8 zajęć/m-c, składaka członkowska za zajęcia wynosi odpowiednio: 

130zł – 45 min.    

      160zł – 60 min.   

Za rodzeństwo (drugie i kolejne dziecko) pobierana jest połowa podstawowej opłaty.   

6. Nieobecność dziecka na zajęciach, nie jest podstawą do zwrotu wniesionej opłaty, zajęcia 

można odrobić w dowolnym dniu, w dowolnej lokalizacji zgodnie z grafikiem, po 

uprzedzeniu instruktora prowadzącego zajęcia.   

7. Opłata za zajęcia w poszczególnych miesiącach jest wyliczana na podstawie ilości 

przeprowadzonych zajęć. Średnio 8 zajęć w każdym miesiącu. Za miesiące wrzesień, luty 

i czerwiec pobierana jest połowa opłaty.   

8. Brak uregulowania opłaty za bieżący miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, 

skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestniczek zajęć.  

9. Opłata może zostać przeniesiona na osobę trzecią po wcześniejszym uprzedzeniu 

instruktora prowadzącego zajęcia.  

10. Dziewczynki uczestniczące w zajęciach, przed przejściem do części sportowej 

bezwzględnie pozostawiają odzież wierzchnią w szatni.  

11. Zbiórka na zajęcia odbywa się na 5 minut przed ich rozpoczęciem przy szatni.          

Rodzic zobowiązany jest dopilnować, aby dziecko bezpośrednio przed zajęciami 

skorzystało z toalety.   

12. W sali podczas zajęć mogą przebywać tylko dzieci, Rodzice czekają przy szatni.  



13. Wszystkie dzieci (oraz Rodzica - tylko podczas pierwszych próbnych zajęć) obowiązuje 

bezwzględny nakaz zmiany obuwia przed wejściem na salę sportową.  

14. Dziewczynki zobowiązane są do uczestniczenia w zajęciach w stroju sportowym i 

baletkach lub skarpetkach. Włosy gładko związane gumką w kitkę lub warkocz – 

rozpuszczone włosy są podstawą do odmówienia dziecku udziału w zajęciach.   

15. Każda zawodniczka jest zobowiązana posiadać własne, podpisane imieniem i 

nazwiskiem przybory, dostosowane do potrzeb treningowych oraz zgodne z zaleceniami 

prowadzącego.  

16. Uczestniczki zajęć bezwzględnie powinny stosować się do poleceń instruktora.                

Za notoryczne niestosowanie się do poleceń instruktora, zagrażające bezpieczeństwu 

własnemu i innych uczestniczek zajęć, SGA MKS Pogoń zastrzega sobie możliwość 

usunięcia dziecka z listy uczestniczek zajęć, dokonując zwrotu na konto należności za 

niewykorzystane zajęcia.   

17. SGA MKS Pogoń nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wnikające z niestosowania 

się do zaleceń instruktora.  

18. SGA MKS Pogoń nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie zajęć 

wynikające ze złego stanu zdrowia dziecka. Opiekun / rodzic zobowiązany jest 

poinformować prowadzącego o problemach zdrowotnych dziecka.  

19. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany dostarczyć na pierwsze regularne zajęcia wypełnioną i 

podpisaną deklarację członkowską klubu SGA MKS Pogoń oraz regulamin grupy 

rekreacyjnej.  

20. Zabrania się udziału w zajęciach dzieci chorych lub przeziębionych. Instruktor 

prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału w zajęciach dziecku, które wyraźnie ma 

objawy chorobowe (katar, kaszel, gorączka, itp.)  

21. Zabrania się udziału w zajęciach w biżuterii; w szczególności w: wiszących kolczykach, 

łańcuszkach, zegarkach, pierścionkach i bransoletkach.   

22. Uczestników zajęć obowiązuje dbałość o czystość i porządek oraz wykorzystywanie 

sprzętu sportowego będącego własnością SGA MKS Pogoń, zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

23. SGA MKS Pogoń nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni bez 

opieki.  

24. O rezygnacji z zajęć należy poinformować drogą elektroniczną lub osobiście do 

instruktora najpóźniej na 7 dni przed końcem ostatniego, opłaconego miesiąca.  

  

  


