
Procedura organizacji zajęć rekreacyjnej gimnastyki artystycznej wg nowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego 

1. Podstawa prawna: W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują wytyczne:  

a. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.),  

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. Poz. 878 ),  

c. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 , wydane na podstawie art. 8a ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 ) oraz 

Ministrów właściwych ds. Sportu, Zdrowia, Edukacji.  

2. Organizatorem zajęć sportowych na w/w zamkniętych obiektach sportowych jest LA PASSIONE Anita Usielska wraz ze współpracującymi 

trenerami. 

3. Zajęcia rekreacyjnej gimnastyki artystycznej są prowadzone wg ściśle określonego harmonogramu, z limitem osób w grupie. Chęć udziału  

w treningu należy zgłosić i potwierdzić telefonicznie (+48 604 965 004 SMS o treści: imię i nazwisko dziecka). 

4. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie Dziecko (bez rodzica). Uczestniczki zajęć zostaną odebrane przed wejściem do hali punktualnie na 

5 min. przed rozpoczęciem zajęć (osoby spóźnione nie będą mogły dołączyć do grupy!). Dziewczynki zostają odebrane od Rodziców sprzed hali  

i przeprowadzone na salę treningową przez Trenera.  

5. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Na trasie przemieszczania: dom – zajęcia sportowe – dom 

ćwiczący mają obowiązek używać maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi GIS lub Ministra Zdrowia. 

6. Przed wejściem na salę oraz po jej opuszczeniu wszystkie uczestniczki muszą poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk. Podczas 

przemieszczania się po obiekcie muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos. (Trening odbywa się bez maseczki na dywanowej planszy.) 

7. Ćwiczący i osoby prowadząca zajęcia przybywają na zajęciach w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni lub przebieralni. 

Do dyspozycji korzystających z obiektów sportowych oddane zostają wyłącznie toalety. Nie można korzystać z szatni, zatem uczestniczki zajęć 

przychodzą ubrane w czarny strój treningowy; passionelkowe body, getry, spódniczka, skarpetki!, włosy upięte w kok, z własnym sprzętem: 

skakanka, piłeczka golfowa, poduszka, (starsze dziewczynki: guma, maczugi, wstążka i piłka). Uczestniczki zajęć w wyznaczonym miejscu na hali 

pozostawiają buty i wierzchnią odzież. 

8. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach obiektu sportowego za wyjątkiem WC.  

9. Wszyscy uczestnicy do 18 roku życia muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach lub rekreacji sportowej w okresie 

zagrożenia epidemicznego.   

10. W trakcie zajęć obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości od siebie oraz korzystanie wyłącznie z własnego sprzętu. Wszystkie 

ćwiczenia będą wykonywane na planszy dywanowej. 

11. Zachowując bezpieczny dystans rezygnuje się z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach. 

12. Do udziału w zajęciach nie zostanie dopuszczona uczestniczka, u której widoczne są obawy  chorobowe, tj. katar, kaszel, gorączka. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Procedurą organizacji zajęć rekreacyjnej gimnastyki artystycznej wg nowych zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego i wyrażam zgodę na udział mojej córki:  

 

 

(Imię i nazwisko Dziecka)         (nr PESEL Dziecka) 

 

w zajęciach organizowanych przez LA PASSIONE Anita Usielska i zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(Data i podpis Rodzica/Opiekuna) 


