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REGULAMINREGULAMIN

Rozdział I: Postanowienia Ogólne

1.  „Jeżdżę  z  głową” -  projekt  nauki  jazdy  na  nartach  dla  uczniów  małopolskich  szkół

podstawowych, realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach

projektu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

2.  Celem  projektu  jest  popularyzacja  sportu  (narciarstwa)  oraz  propagowanie  aktywnego

wypoczynku, promując bezpieczeństwo na stokach i trasach narciarskich oraz jazdę w kasku.

3.  Organizatorem  projektu  jest  Gmina  Myślenice  -  Wydział  Edukacji,  Kultury  i  Sportu.

Przystąpienie do projektu następuje na podstawie Karty zgłoszenia szkoły (załącznik nr 1). Przed

rozpoczęciem zajęć szkoleniowych, a po przeprowadzeniu rekrutacji należy dostarczyć do ww

Wydziału pełną listę uczestników realizowanego projektu (załącznik nr 3). 

4.  Niniejszy regulamin ustala zasady organizacji  projektu:  w tym wyjazdów na narty,  zasady

postępowania oraz prawa i obowiązki uczestników.

5. W ramach organizowanego projektu Gmina Myślenice zapewnia:

a) możliwość nauki jazdy na nartach na profesjonalnym stoku narciarskim z wykwalifikowanym

instruktorem w wymiarze 16 godzin w ciągu 8 dni,

b) transport pod nadzorem nauczyciela/opiekuna,

c) karnety na stok,

d) wypożyczenie sprzętu (narty, buty, kask, kijki),

6.  Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się  z zasadami  organizacji  zajęć

i niniejszym regulaminem oraz zapoznania i zobowiązania dzieci, które są uczestnikami projektu

„Jeżdżę z głową” do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do złożenia karty uczestnictwa w projekcie pn. „Jeżdżę

z głową” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.



8.  W  przypadku  złych  warunków  atmosferycznych lub  innych  nieprzewidzianych

okoliczności zajęcia mogą zostać odwołane i przeprowadzone w innym terminie. 

Rozdział II: Termin i miejsce

1. Planowany termin zajęć: 27.01-27.03.2020 r.

Dokładny  harmonogram zajęć  ustalony  zostanie  w  porozumieniu  z  Dyrektorem szkoły  oraz

osobą  odpowiedzialną  ze  strony  stacji  narciarskiej  i  stanowi  załącznik  do  umowy

nauczyciela/opiekuna.  

2. Miejsce odjazdu/zbiórki: teren wokół szkoły podstawowej.

3.  Miejsce  wyjazdu/realizacji  projektu:  Stacja  Narciarska  „Myślenice  Sport  Arena”  -  Góra

Chełm.

Rozdział III: Organizacja - Uczestnicy Wyjazdu

1. Opłata za zajęcia wynosi 100 zł od jednego dziecka (uczestnika projektu).

2. Opłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły.

3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzić dziecko (uczestnika projektu) na 15

minut przed godziną wyznaczoną do odjazdu, a także osobiście odebrać dziecko z wyznaczonego

miejsca zbiórki o którym mowa w pkt. 2. Rozdział II. Dziecko (uczestnik projektu) zobowiązany

jest do posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.

4.  Odbiór  dziecka  przez  osobę  inną  niż  rodzic/opiekun  prawny  możliwy  jest  wyłącznie  za

pisemną zgodą rodziców dostarczoną osobiście przez rodzica do sekretariatu szkoły.

5. Nauczyciel/opiekun winien posiadać listę obecności. 

6.  Każde  dziecko  /uczestnik  ma  obowiązek  stosować  się  do  poleceń  instruktora

i nauczyciela/opiekuna. 

7. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do stosownego zachowywania się podczas jazdy

środkiem  transportu,  przestrzegania  niniejszego  regulaminu  oraz  wszelkich  regulaminów

obowiązujących w Stacji Narciarskiej Myślenice Sport Arena.



Rozdział IV: Ochrona danych osobowych.

1. W celu przystąpienia do projektu niezbędne jest podanie danych osobowych. Podanie danych

następuje w sposób dobrowolny. Nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może

wiązać się z brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie. Dane osobowe będą przetwarzane

w celu  realizacji  projektu.  Rodzicom/opiekunom  przysługuje  prawo  wglądu  i  poprawiania

danych.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator projektu.

3.  Zgodę  na  przetwarzanie  przez  Administratora  danych  osobowych  oraz  na  wykorzystanie

wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.

z 2019 r., poz. 1781) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną  (t.j.  Dz.  U.  z 2019  r.,  poz.  123  ze  zm.)  do  celów  informacyjnych  przez

Administratora  wyrażają  rodzice/opiekunowie  prawni  uczestnika.  Zgoda  na  wykorzystywanie

wizerunku może zostać cofnięta wyłącznie w formie pisemnej i nie może dotyczyć materiałów

już opublikowanych.

Rozdział V: Przepisy końcowe

Wpisanie  dziecka  na  listę  uczestników  projektu  „Jeżdżę  z  głową”  jest  równoznaczne

z zapoznaniem się rodziców/opiekunów z niniejszym Regulaminem, akceptacją jego postanowień

i zobowiązaniem do ich  przestrzegania,  jak  również  zobowiązaniem dzieci  do  przestrzegania

zasad, o których mowa w Regulaminie.

BURMISTRZ
  Miasta i Gminy Myślenice

    mgr Jarosław Szlachetka



ZAŁ. 1 Karta zgłoszenia szkoły do udziału w programie „Jeżdżę z głową”

Szkoła Podstawowa  ………………………………………………………………………...…..

Adres szkoły: …………………………………………………………………………………….

Ilość zgłoszonych uczniów na naukę jazdy na nartach w programie „Jeżdżę z głową” …………

Opiekę nad uczniami podczas wyjazdów szkoleniowych realizowanych w ramach programu 

„Jeżdżę z głową” będzie/ będą sprawować :

imię i nazwisko: ………………………………………….

Pesel: ……………………………………………………..

adres zamieszkania: ……………………………………….

imię i nazwisko: ………………………………………….

Pesel: ……………………………………………………..

adres zamieszkania: ……………………………………….

Jednorazowy koszt przejazdu na stację narciarską „Sport Arena Myślenice”: ……………………

Łącznie wpłaty rodziców w wysokości 100 zł za 1 dziecko: ……………………………………

zostaną zbiorczo wpłacone na konto dochodów szkoły do dnia 20 stycznia 2020 r. 

………………………………. ………………………………
pieczątka szkoły data i podpis Dyrektora 



ZAŁ. 2. Karta zgłoszenia uczestnika kursu narciarskiego w programie „Jeżdżę z głową”

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

Nazwa i adres szkoły

TELEFON KONTAKTOWY
 RODZICA/ OPIEKUNA

NUMER BUTA UCZESTNIKA*

WYBRANA DYSCYPLINA KURSU** Nauka jazdy na nartach

*Numer buta jest niezbędny do przygotowania odpowiedniego sprzętu narciarskiego przez wypożyczalnię.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna*:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………… …………………………………
w kursie narciarskim odbywającym się w Myślenicach na Górze Chełm na stacji narciarskiej

„Sport Arena Myślenice” w terminie 27.01.2020 – 27.03.2020 r zgodnie z ustalonym
harmonogramem

 w ramach programu „Jeżdżę z głową” realizowanego przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, jednocześnie oświadczam, że

1) zapoznaliśmy się z regulaminem Projektu „Jeżdżę z głową”, akceptujemy jego postanowienia i zobowiązujemy
się do ich przestrzegania, 
2) Nasze dziecko nie ma stwierdzonych przeciwwskazań do uprawiania sportu amatorskiego w szczególności
jazdy na nartach,
3) zostaliśmy poinformowani o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych ujętych w niniejszym oświadczeniu,
a także o prawie wglądu i ich poprawiania,
4)  wyrażamy zgodę na wykonywanie  zdjęć,  videorelacji  itp.,  oraz  wykorzystanie  wizerunku dziecka/uczestnika
projektu do celów związanych z promocją Projektu, a w szczególności na publikację zdjęć na stronie internetowej
Gminy Myślenice,
5) zapewniamy, że ubiór dziecka będzie odpowiedni i przystosowany do prowadzonych zajęć (m.in.: nieprzemakalne
spodnie i kurtkę lub kombinezon, rękawice oraz kominiarkę), 
6) deklarujmy regularne uczestnictwo naszego dziecka w zajęciach,
7) uiścimy wpłatę w wysokości 100,00 zł w sekretariacie szkoły podstawowej, do której uczęszcza dziecko/uczestnik
projektu.

………………......                                                                ……………………………………
data, miejscowość czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna



ZAŁ. 3 Zbiorcza lista uczniów biorąca udział w nauce jazdy na nartach:

Realizacja w 2020 roku małopolskiego projektu nauki jazdy na nartach 
pn. „Jeżdżę z głową: 

L.p. Imię i nazwisko klasa
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

* ilość uczniów musi być zgodna z ilością Kart zgłoszeń uczestnika…

………………………………. ………………………………
pieczątka szkoły data i podpis Dyrektora 


