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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ RADĘ RODZICÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BABICACH 
 
 

 
Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Starych.  
 
 
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  
 

1. Warunkiem uczestnictwa w organizowanych zajęciach jest:  
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 
b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna u prowadzącego zajęcia 

lub koordynatora na stosownym formularzu zgłoszeniowym, co jest jednoznaczne 
z akceptacją niniejszego regulaminu, 

c) uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem zajęć.  
2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży 

pisemną rezygnację lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu. 
3. W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia dokonują rodzice 

lub opiekunowie prawni.  
 
II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA  
 

1. Opłaty wnoszone są z góry, do dnia w którym rozpoczynają się pierwsze zajęcia w danym 
miesiącu. 

2. Opłat można dokonywać wyłącznie przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Starych Babicach prowadzonym w Banku Spółdzielczym Oddział Stare Babice numer: 
54 8015 0004 0037 8822 2030 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko 
uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona). 

3. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA ZAJĘCIA JEST STAŁA I NIEZALEŻNA OD ILOŚCI ZAJĘĆ 
PRZYPADAJĄCYCH W DANYM MIESIĄCU. Jest to średnia opłata wyliczona dla całego roku 
szkolnego. 

4. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu miesiąca. 
5. Wyjątek stanowi choroba uczestnika zajęć trwająca powyżej 14 dni, udokumentowana 

zaświadczeniem lekarskim.  
6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć, zajęcia nie odbędą się 

(nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych Rady Rodziców, itp.), 
odpłatność za dany miesiąc podlega korekcie przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Starych Babicach. 

7. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących podczas 
każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć. 

8. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest, po dokonaniu płatności w określonym 
terminie, okazać dowód wpłaty instruktorowi na pierwszych zajęciach w danym miesiącu – 
dowód ten upoważnia do uczestnictwa w zajęciach.  

9. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa zajęcia, uczestnik zostaje automatycznie 
zawieszony do czasu uregulowania zaległości. 

10. W indywidualnych przypadkach Rada Rodziców może ustalić częściowe lub całkowite zwolnienie 
uczestnika zajęć z opłat.  

11. W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Skarbnik Rady Rodziców.  
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III. KWESTIE ORGANIZACYJNE  
 

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Radę Rodziców miejscu i w ustalonych godzinach. 
2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do 

wieku uczestników i poziomu zaawansowania. 
3. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją 

grupy zajęciowej. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje 

rodziców/opiekunów uczestników zajęć ze stosownym wyprzedzeniem. 
5. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym 

powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.  
6. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy. Uczestnik nie może 

odstępować udziału w opłaconych zajęciach osobom trzecim.  
7. O obecności rodzica/opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decyduje instruktor, o ile 

nie warunkuje tego program zajęć. 
 
IV. BEZPIECZEŃSTWO  
 

1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach zostaje poinformowany przez 
instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć. 

2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun jest 
zobowiązany do odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po zajęciach. 

3. W przypadku form zajęć wymagających skorzystania z szatni, rodzice/opiekunowie zobowiązani 
są do uwzględnienia tego faktu organizacyjnie (cenimy punktualność i obowiązkowość). 

4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących 
stroju, itp.). 

5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez 
wiedzy i zgody instruktora prowadzącego. 

6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia sali. 
7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali 

ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to 
prawni opiekunowie tej osoby. 

8. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący 
zajęcia. 

9. Rada Rodziców nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na 
korytarzach, w salach lub szatni i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 
w tych pomieszczeniach. 

10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

11. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do 
poleceń instruktora.  

 
V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  
 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Starych Babicach zastrzega sobie prawo do 
wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Rady. Pełnoletni uczestnicy oraz prawni 
opiekunowie uczestników niepełnoletnich zajęć organizowanych przez Radę Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Starych Babicach wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych 
podanych do wiadomości Rady oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 
z późn. zmianami). 



	  

	   3	  

Informacja:	  
	  Zgodnie	  z	  art.	  24	  ust.	  1	  ustawy	  z	  dnia	  29	  sierpnia	  1997	  r.	  o	  ochronie	  danych	  osobowych	  (tekst	  jednolity:	  
Dz.U.02,	  nr	  101,	  poz.	  926,	  ze	  zm.)	  informujemy,	  iż:	  	  

1. administratorem	  danych	  osobowych	  uczestnika	  zajęć	  jest	  Rada	  Rodziców	  Szkoły	  Podstawowej	  
w	  Starych	  Babicach	  z	  siedzibą	  w	  Starych	  Babicach	  (05-‐082),	  ul.	  Polna	  40,	  	  

2. dane	  osobowe	  uczestnika	  zajęć	  przetwarzane	  będą	  w	  ramach	  realizacji	  celów	  statutowych	  Rady	  
i	  nie	  będą	  udostępniane	  innym	  odbiorcom,	  

3. posiada	  Pani/Pan	  prawo	  dostępu	  do	  treści	  danych	  osobowych	  uczestnika	  zajęć	  oraz	  ich	  
poprawiania,	  	  

4. podanie	  Radzie	  danych	  osobowych	  uczestnika	  zajęć	  jest	  dobrowolne. 


