
REGULAMIN 

ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Aktywnie Kreatywnie – Magdalenę Wozińską prowadzącą działalność gospodarczą

pod firmą AKTYWNIEKREATYWNIE Magdalena Wozińska, ul. Braci Gierymskich

53, 65-140 Zielona Góra, NIP: 6121523697, REGON: 231086741; 

b) Regulamin – niniejszy Regulamin Gimnastyki Korekcyjnej dla Dzieci; 

c)  Studio  Gimnastyki  Korekcyjnej  –  miejsce,  zlokalizowane  Budynek  biurowy  ul.

Łużycka  17, 65-601  Zielona  Góra.  Zajęcia  z  Gimnastyki  Korekcyjnej  to  zajęcia

przeznaczone dla Dzieci  i  Młodzieży w wieku od 6 do 15 lat  organizowane przez

Aktywnie Kreatywnie.

d) Dziecko – osoba w przedziale  wiekowym 6 -  10  lat  uczestnicząca  w Zajęciach  z

Gimnastyki Korekcyjnej;

e) Młodzież-  osoba  w  przedziale  wiekowym  11-15  lat  uczestnicząca  w  Zajęciach  z

Gimnastyki Korekcyjnej:

f) Instruktor – osoba prowadząca Zajęcia Gimnastyki Korekcyjnej. 

§ 2
1. Aktywnie Kreatywnie jest organizatorem Zajęć Gimnastyki Korekcyjnej dla Dzieci i 

Młodzieży, które odbywają się w Studio Gimnastyki Korekcyjnej. 

2. Dzieci i Młodzież są przyjmowane na Zajęcia z Gimnastyki Korekcyjnej na podstawie

podpisanego  przez  Rodzica/Opiekuna  Prawnego  formularza  zgody  (zgłoszenia)  na

udział Dziecka w Zajęciach z Gimnastyki Korekcyjnej. Zgoda musi być udzielona dla

każdego Dziecka osobno. 

3. Na zajęcia  korekcyjne  grupowe i  indywidualne  nie  jest  wymagane skierowanie od

lekarza.

4. Przed  przystąpieniem  do  zajęć  korekcyjnych  należy  przedstawić  instruktorowi

prowadzącemu zajęcia diagnozę postawy ciała dziecka oraz zalecone ćwiczenia bądź

umówić się na konsultacje diagnozujące postawę ciała dziecka.



5. Konsultacje  dotyczące  postawy  ciała  dziecka  przeprowadza  się  w  obecności

Rodzica/Opiekuna Prawnego.

6. Na konsultację  należy  umówić  się  telefonicznie  pod  numerem  (48)  668-501-861.

Konsultacje odbywają się w Studio Gimnastyki Korekcyjnej .

7. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą przetwarzania

danych osobowych oraz z formularzem zgłoszenia przed podpisaniem. 

8. Rodzic/Opiekun Prawny lub osoba upoważniona przyprowadza oraz odbiera Dziecko

bądź  Młodzież  z  sali  Zajęć.  Dziecko  może  zostać  odebrane  z  Zajęć  Gimnastyki

Korekcyjnej tylko przez Rodzica/Opiekuna Prawnego lub osobę upoważnioną przez

Rodzica/Opiekuna Prawnego. 

9. Przy odbieraniu dziecka instruktor może oczekiwać okazania dokumentu tożsamości

osoby upoważnionej przez Rodzica/Opiekuna Prawnego. 

10.Młodzież  może  samodzielnie  wracać  do  domu  po  zakończonych  zajęciach  tylko

wtedy, kiedy instruktor otrzyma pisemną zgodę Rodzica/Opiekuna Prawnego.

11.W  Zajęciach  Gimnastyki  Korekcyjnej  uczestniczyć  mogą  wyłącznie  Dzieci  i

Młodzież,  których  stan  zdrowia  pozwala  na  udział  w  Zajęciach  z  Gimnastyki

Korekcyjnej. 

12.Wszelkie  infekcje,  choroby zakaźne lub inne podobne dolegliwości  uniemożliwiają

udział Dziecka w Zajęciach Gimnastyki Korekcyjnej. Instruktor po stwierdzeniu ww.

dolegliwości może odmówić udziału Dziecka w Zajęciach Korekcyjnych. 

13. Koszt Zajęć grupowych oraz indywidualnych z Gimnastyki Korekcyjnej jest zgodny z

cennikiem podanym na stronie www.aktwyniekretywnie.pl 

14. Rodzic/Opiekun Prawny powinien zgłosić się wraz z Dzieckiem w Studio Gimnastyki

Korekcyjnej na 10 minut przed rozpoczęciem Zajęć Korekcyjnych. Dziecko powinno

przebrać  się  w szatni.   Rodzic/Opiekun prawny odbiera  dziecko po zakończonych

zajęciach. Zajęciach korekcyjnych.

15. Rodzic/Opiekun Prawny odpowiada za bezpieczeństwo dziecka przed rozpoczęciem i

po zakończeniu Zajęć Korekcyjnych. 

16. Jednostka Zajęć trwa 60 minut.

17.W Zajęciach z Gimnastyki Korekcyjnej maksymalnie mogą uczestniczyć 6 osoby. 

18. Dziecko powinno mieć zapewniony we własnym zakresie w napój na Zajęcia. 



19. Zajęcia z Gimnastyki Korekcyjnej odbywają się w godzinach podawanych na stronie

www.aktywniekretywnie.pl

20. Podział na grupy ćwiczebne dokonany jest wg rodzaju wady postawy.

21. Zajęcia grupowe korekcyjne prowadzone są dla dzieci w wieku 6 -10 lat.

22. Zajęcia  korekcyjne  dla  młodzieży  prowadzone  są  indywidualnie.  Godziny  zajęć

ustalane są indywidualnie z Rodzicem/Opiekunem prawnym.

23. Zapisy  na  wybrane  zajęcia  grupowe  z  gimnastyki  korekcyjnej  należy  dokonać

telefonicznie bądź osobiście pod numerem 668 501 861.

24. Uczestnicy zajęć powinni  być  ubrani  w wygodny strój  sportowy,  obuwie  zmienne

sportowe.  Długie  włosy  powinny być  związane.  Wszelka  biżuteria  (np.  łańcuszki,

kolczyki, zegarki, bransoletki) powinna być pozostawiona w szatni. 

25. Na terenie salki korekcyjnej prowadzony jest monitoring wizyjny celem zapewnienia

bezpieczeństwa osób i mienia. 

26. Każdy  uczestnik  zajęć  powinien  zostać  zapoznany  z  postanowieniami  niniejszego

Regulaminu. 


