
Regulamin zojęć tanecznych w ramach progrgmu miejskiega

,,Tańczę w Krakowie" organizowanego przez Gminę Mieiskq Kraków,

Regulamin UcZestnictwa w rajęciach tanecznych, obowiąruje wszystkie szkoły podstawowe, ałane dalej

,,Uczestnikami", które zgloslą się do progranru rniejskiego,,Tańczę w Krakowie", poprzer formularz egloszeniowy

dostępny na stronie internetowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków ,,Wschód", zwanego dalej

,,Organizatorern".

1. program mieiski ,,Tańczę w krakowie" jest organizowany przez wydział sportu uMk przy udziale

Międzyszkolnego Ośrodka 5portowego Kraków * Wschód,

2. Ce|em prowadzonych zajęć tanecznych w ramach projektu ,,Tańczę w Krakowie" jest angaŻowanie dzieci z

klas plerwszych krakowskich szkół podstawowych do nauki podstaw oraz doskonalenia umiejętnoŚci tańca,

Uczestnictwo w zajęciach jest berplatne i dobrowolne, Program finansowany jest re Środków 6minY

Miejskiej Kiaków.

3, Każdy Uczestnik biorący udriat w programie jest zobligowany do zapornania się z niniejszyrn regulaminem i

do przestrzegania jego zasad,

4, Potwierdzając udzial w projekcie ,,Tańczę w Krakowie" po uprzednim prreslaniu do organlzatora forrnularza

zgloszeniowego {zał.1}, Uczestnlk akceptuje iprzyjmuje do stosowania warunki opisane w niniejszym

regulam inie.

5. Zajęcia będą się odbywać na t€lenie szkoly, cyklicrnie co tydzień, u aW§Ze w stalych terminach i godzinach od

połowy września 2021 do rakończenia roku szkolnego w czerwcu 2022 r

6. Cras trwania jednostki zajęć - 45 minut.

7, Maksymalna liczba dzieciw grupie- 25osób.

8. Szkoła chcąca wz!ąć udział w pro6rarnle musi zapewnlć;

_ miejsce do przeprowadzenia zajęć (9ala eim|asty§zna lub.salą.,o w'miąrch {ninjmum lĘm2) oraz sprzęt

. grający,
. oclpowiedni płan zajęć dla klas pierwszych. Zajęcia odbywa.ią się kolejno dla kaŻdej klasY- jedna Po drugiej,

najlepiej w godzinach porannych. Pla! z_ąieć...}iene oqd uivagę pQdwóine finansowalie prowadzenia zajęć

przez instruktora tańca i nauczyciela nauczania początkowego,

- podstawowe ubezpieczenie dzieci uczestniczących w programie,

_ op|aty na rz€cz instytucji, które w sposób rbiorowy zarrądzają utworami muzycznymi (np. Zaiks, stoań}

9 Organlzator w ramach realizacji programu zapewnia:

" pneprowadzenie bezpłatnych zajęć tanecznych trwających 45 minut tygodniowo dla kaŻdej z minimum 2

pierwszych klas z danej szkoły w roku szkolnym 2027/2022, Dopuszcza się prowadzenie zaięĆ w maksymalnie

4 pierwszych klasach z jednej placówki.

- wykwalifikowaną kadrę i nstruktorską,

_ na rakończenie Prograrnu rorganizowanie bezpłatnego weekendowego Turnieju tańca z pamiątkowymi

meda}ami, nagrodami, dypfomami i pokazami par §pofiowych

_ możliwość kontynuacji zajęć w Srkółce Tanecznej organizowanej w Międzyszkolnym OŚrodku SPortoWYm

Kraków Wschód na os. Szkotnym 39,

l0. Szkoła chcąca wziąć udział w programie powinna:

_ zaznajomic się z warunkami ucżestnictwa w programie zawartymi w niniejszYm Regulaminie,

_ wybrac i zaznaczyć (poprzez kliknięcie i wypełnienie danych) odpowiednią godzinę i termin dostęPnY w

p a n el u h a r monogra m u za j ęć na stro nie w !v_v, 11]§§"\,ł.}§bg§*p!.,

. przesłać formularz rglosrenia {ra,i,1} wraz r |istą zbiorczą uczestników (zał.2) na adres tltP,@-!tg§w§b9.d,d

(do 4 dni od zarezerwowania terminu na stronie}. Obp.,:łiąłkowe i§st wpis]pnie PE§ELU,kaŻdegQ ucznia, Dane

te są wprowadrane do progrsmu Silver Media, gdzie nauczyciele rozlicrani są re swoich zajęĆ,

1,1. zglosrenia można dokonywać aż do momentu wyczerpania wolnych miejsc.



12' KaŻda szkoła rglasza minlmurn 2 klasy plerwsze" Dopuszcra się możliwość prowadrenia zajęć w maksymalnie4 klasach pierwszych {ciągiem 4 klasy pod nąd, bądź 2 dni po 2 klasy)
13, llość miejsc w programie jest o8raniczona a o udziale decyduje kolejność zgłosreń,
14' organlzator będzie informowat sukcesywnie każdą placówkę o rakwalifikowaniu się do programu drogąelektroniczną, W PrzYPadku braku dotrzymania wlw terminów oraz braku dostarczenia wymaganychdokumentów, uznaje się rezygnację placówki z Programu i zwolnienie ZarezerwoWanego terminu dla innej.15' WYPełniona lista zbiorcza uostanie skopiowana prżez organizatora i dostarczona nauczycielom

ProwadzącYm zajęcia, o kaŻdej aktualizacji danych na liścłe zbiorczej należy od razu poinformować mailowoOrganizatora.
16' Listę obecnoŚci dzieci na zajęciach sprawdza nauczyciel - instruktor ze strony or'anizatora.17' Rodzice oraz opiekunow}e reprezentujący ucrestnlka zezwalają swoim drieciom na ucze§tnlctwo w zajęciach

"Tańczę w Krakowie", jednoczeŚnie potwierdzają brak przeciwwskazań u dziecka do podejmowaniaaktywności fizycznej w ramach ra.ięc tanecenych,
18' organizator nie Ponosi odPowiedzialnoścr ea ewentualne negatywne następ§twa dla zdrowia dłieciwYnikające r uczestnictwa w wYkonYłaniu ćwicreń w czasie zajęc tanecznych organirowanych zgodnie ewszelkirni zasadarni bezpieczeństwa i przepisarni sportowymi.
19' Program zakłada Podwójne finansowanie prowadzenia rajęć {nauceyciela nauczania pocaątkowp*o oraznauczyciela instruktora}.
20' Podczas zajęĆ tanecznYch odbYwających się w danej szkole dzieci porostają pod opieką nauceycieli *

instruktorów wytypowanych do prowadrenia zajęć przez Organizatora.
21' oPiekunowie * nauczYciele rePrezentujący Uczestnika odpowiadają bezpośrednio za prlygotowanie dziecido zajęć i inne crynności porządkowe oraz pouostawiony ponądek"
22' opiekunowie * nauczycieie reprezentujący uaestnlka zobowiązani są do podania bieżących inforrnacji ostanie zdrowia driecka orat €wentualnych przeciwwskaaaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie siędziecka na eajęciach §PortowYch w ramach pĄektu ,,Tańczę w Krakowie,, jest równoznaczne żPotwierdzeniem braku Przeciwwskazań u dziecka do podejmowania aktywności fizyczne.i w ramach zajęctanecznych.

23' Dzieci obowiązuje Posiadanie stroju §portowe8o oraz obuwia 
'portowe'o. 

Noszenie biźuterii i ozdób podczaszajęć jest łabronione.
24' Grupa Ucestnika wrar z oPiekunarni nauceycielami repre:entującymi Ucrestnika lobowiąrana jest stawić sięPunktualnie na rajęcia zgodnie z harmonogramem lekcji obowiązującym w danej srkole. Każde spóźnienie nazajęcia powoduje krótszy czas trwania zajęć
25' WszYstkie wątPliwoŚci i kwestie §porne nie ujęte w niniejsrym regulaminie roustrzy*a grganleator.
26, organlzator za§trze§a sobie prawo do rmiany niniejszego regulaminu
27' organlzator kaŻdorazowo Poinformuje Uczestników o emianie regulaminu przez zamieszcłenłe jego nowejwe rsj i na stronie i nt erne to wej Łv"s..Łv,.|! lr_§.Łvt§ h §ll".§ l,


