
Regulamin zajęć w ramach projektu „Od przedszkola do seniora” 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem zajęć w ramach projektu „Od przedszkola do seniora” jest Śląski Uniwersytet Medyczny w 
Katowicach, z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice. Projekt jest współfinansowany z budżetu 
Miasta Katowice. 

2. Projekt realizowany jest od 01.04.2017 do 31.12.2017.  

3. Zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Od przedszkola do seniora” zostały podzielone na cztery moduły 
tematyczne (bloki tematyczne): 

a) Mama i dziecko: zdrowie od samego początku 
b) Cała rodzina: radość z aktywności fizycznej 
c) Niepełnosprawność: wyzwanie, a nie ograniczenie 
d) Senior: dobre samopoczucie. 

 
4. Celem zajęć edukacyjnych  jest: 

a) zwiększenie świadomości zdrowotnej osób objętych programem w zakresie prozdrowotnego stylu życia, 
zwłaszcza poprzez aktywność fizyczną, 

b) wzrost poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, jego ochronę i podtrzymywanie,  
c) włączenie studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w praktyczne działania 

prozdrowotne, w tym w ramach praktyk zawodowych. 
 

5. W programie mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na terenie Katowic po okazaniu dowodu osobistego i 
wypełnieniu każdorazowo listy obecności na zajęciach w danym module. Zajęcia w ramach projektu są bezpłatne. 

6. Wszystkie zajęcia będą prowadzone  przez  posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe nauczycieli 
akademickich i przy udziale studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.   

7. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 

II. Organizacja zajęć : 

1. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na zajęcia przynajmniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem. 

2. W przypadku dzieci do 12r.ż. rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poczekać z dzieckiem w szatni do czasu 
rozpoczęcia zajęć i odebrać dziecko po ich zakończeniu. 

3. W przypadku zajęć tanecznych (ogólnorozwojowych) dla dzieci – osoba prowadząca odbiera dzieci z szatni 
przed zajęciami i przyprowadza do szatni po ich zakończeniu. Młodzież (od 13 r.ż.) i dorośli samodzielnie 
przechodzą na wyznaczoną salę i oczekują na rozpoczęcie zajęć. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci mogą przebywać na sali jedynie podczas zajęć pokazowych, w terminie 
wskazanym przez prowadzącego zajęcia. Rodzice/opiekunowie prawni nie przebywają na sali podczas lekcji tańca 
czy treningu. 

5. Niedozwolone jest wnoszenie na salę jedzenia oraz napojów, za wyjątkiem wody w plastikowej zakręcanej 
butelce lub bidonie. 



6. Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne (bądź jego brak), zgodny z zalecaniami 
prowadzącego zajęcia. 

7. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczelnia w ramach 
projektu nie ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za 
nieszczęśliwe wypadki i  kontuzje, które zajdą bez winy prowadzącego i studentów działających z ramienia 
Uczelni. 

8. Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika na zajęciach 
odpowiada on sam bądź jego rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich. 

9. Za szkody wyrządzone na terenie obiektu odpowiada uczestnik zajęć, bądź rodzice/opiekunowie prawni 
niepełnoletniego uczestnika zajęć. 

10. Akceptując regulamin uczestnik (rodzic/opiekun prawny dziecka), oświadcza że nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku sytuacji, w których uczestnik ze względów zdrowotnych 
nie może wykonywać pewnych ćwiczeń, ale jego ogólny stan zdrowia nie stanowi przeszkody w uczestniczeniu w 
zajęciach, uczestnik (rodzic/opiekun prawny) jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie prowadzącego. 

11. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 

12. Uczestnicy zajęć (w przypadku dzieci rodzice/opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na fotografowanie oraz 
filmowanie zajęć w celach prowadzenia dokumentacji zdjęciowej projektu.   

13. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w nagłych uzasadnionych przypadkach. Informacja o 
odwołanych zajęciach będzie zamieszczona na stronie internetowej www.odprzedszkoladoseniora.sum.edu.pl. 
Zajęcia będą odrobione w ustalonym wspólnie przez uczestników i prowadzącego terminie. 

14. Osoba prowadząca ma prawo wykluczyć z zajęć osoby, których zachowanie zakłóca ich przebieg, tj. 
uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników.  

 

III. Zapisy na zajęcia: 

1. Zapisy na zajęcia można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 telefonicznie (tel. 
603665000 lub 322083632), elektronicznie (adres e-mail: ooliwa@sum.edu.pl) lub poprzez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie odprzedszkoladoseniora.sum.edu.pl.  

2. W przypadku osób stale uczestniczących w zajęciach, dane kontaktowe można przesłać raz, wypełniając kartę 
zgłoszenia dostępną na stronie internetowej. Osoby te  zostają na stałe wpisane do  danej grupy. 

3. W przypadku dzieci i młodzieży do 18 r.ż. konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia przez rodzica/opiekuna 
prawnego. 

4. Osoby niezapisane mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pod warunkiem, że w danej grupie są wolne 
miejsca. Ilość miejsc w danej grupie określa osoba prowadząca zajęcia. 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany regulaminu będą zamieszczane na stronie 
internetowej projektu www.odprzedszkoladoseniora.sum.edu.pl.  


