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 Regulamin udziału w zajęciach Zumba dla Jakuba 

1.    Zumba dla Jakuba organizowana jest w ramach zbiórki publicznej nr 2018/779/OR, której 

organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA we współpracy ze Szkołą 

Podstawową im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu.  

2. Uczestnikiem zajęć Zumba dla Jakuba może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku osoby 

niepełnoletniej uczestnictwo w zajęciach jest możliwe za pisemną zgodą Rodziców lub Opiekunów 

(zgoda do pobrania ze strony szkoły, www.inga.org.pl oraz u pedagog pani Olgi Konys).  

3. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, który będzie uczestnikiem zajęć i 

jednocześnie zaprosi do udziału min. 2 osoby spoza terenu szkoły otrzyma „szkolną niespodziankę” 

do wykorzystania w dniu następnym tj. 12.04.2018r.  

4.  Warunkiem udziału w zajęciach jest wrzucenie do puszki wolontariuszy min. 7 zł - bezpośrednio 

przed zajęciami, wpisanie się na listę obecności, która jednocześnie będzie zgłoszeniem, zgodą na 

publikację wizerunku oraz oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

ćwiczeń fizycznych i uczestnictwa w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność. W przypadku 

osób niepełnoletnich zgoda na wizerunek oraz oświadczenie zawarte będzie na zgodzie od Rodziców 

lub Opiekunów.  

5. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie Jakuba Mocka.  

6.  Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych ćwiczeń do swojego 

stanu zdrowia i samopoczucia. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas zajęć 

należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora. 

 

7.    Na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe. Osoby bez obuwia sportowego nie mogą brać 

udziału w zajęciach. 

8.  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach i w toaletach. 

 

9.  W przypadku Uczestników niepełnoletnich za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą 

treningową (np. w szatniach) odpowiada Rodzic lub Opiekun. Organizatorzy oraz instruktor nie 

ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć. 

 

10. Organizatorzy oraz Instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione 

przez Uczestników, zostawione w szatni lub na sali ćwiczeń.  

11.  Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy  

i Instruktor. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach mogą wejść na salę za zgodą 

Instruktora i odpłatnością, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia. 

12.  Zgłoszenie udziału z zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem 

Regulaminu. 

13.  W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy Rodziców lub ich prawnych Opiekunów. 

 

http://www.inga.org.pl/

