
Regulamin warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych  
przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia 

 
 

I  INFORMACJE  OGÓLNE 

1. Stowarzyszenie Młoda Alwernia (SMA) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia 

adresowane do dzieci, młodzieży na terenie gminy Alwernia. 

2. Przez zajęcia organizowane przez SMA należy rozumieć zajęcia odbywające się w siedzibie 

SMA w Alwerni oraz innych miejscach, gdzie SMA jest organizatorem zajęć. 

3. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej SMA 

www.smalw.pl  w drukowanych materiałach informacyjnych oraz w siedzibie stowarzyszenia, 

ul. Zięby 1, 32-566 Alwernia. 

II  ORGANIZACJA  ZAJĘĆ 

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez SMA miejscu i w ustalonych godzinach. 

2. Zajęcia mogą być płatne lub bezpłatne.  

3. O terminach zajęć, warsztatów i wydarzeń SMA informuje na stronie internetowej 

www.smalw.pl  

4. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką osoby prowadzącej zajęcia. 

Odpowiedzialność osoby prowadzącej zajęcia kończy się z chwilą zakończenia zajęć.  

Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania  

i odbierania dziecka z zajęć. 

5. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać miejsca, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy  

i zgody osoby prowadzącej zajęcia.  

6. Za bezpieczeństwo uczestników podczas trwania zajęć odpowiada osoba prowadząca.  

Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i po zajęciach odpowiedzialność ponosi rodzic / 

prawny opiekun uczestnika zajęć. 

7. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia wyposażenia SMA poza budynek, możliwość 

taka istnieje jedynie w przypadku posiadania zgody upoważnionej osoby z zarządu 

stowarzyszenia. 

8. Za powierzoną do zajęć salę odpowiada osoba prowadząca zajęcia. Odpowiedzialność 

za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi 

osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni 

opiekunowie tej osoby. 

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

http://www.smalw.pl/
http://www.smalw.pl/


10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania  

się do poleceń kadry stowarzyszenia lub osoby prowadzącej zajęcia. 

11. Stowarzyszenie Młoda Alwernia zastrzega sobie prawo do wykorzystywania 

 i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych, 

rekrutacyjnych i promocyjnych związanych  z jego działalnością. 

12. W trakcie trwania zajęć w miejscach gdzie odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz 

spożywania alkoholu,  używania środków odurzających oraz zakaz przebywania osób po 

spożyciu tego rodzaju substancji, zakaz palenia tytoniu, e-papierosów jak również zakaz 

wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów.  

13. SMA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.  

14. Z sali warsztatowej można korzystać wyłącznie podczas obecności osoby prowadzącej. 

15. SMA nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

III   WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SMA jest: 

a) Akceptacja niniejszego regulaminu oraz regulaminów zajęć, 

b) W przypadku osób niepełnoletnich złożenie Karty Uczestnika Zajęć Organizowanych przez 

Stowarzyszenie Młoda Alwernia podpisanej przez rodzica/opiekuna, 

c) W przypadku zajęć płatnych, uiszczenie opłaty za zajęcia, warsztaty. 

2. Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby z terenu gminy Alwernia.  

3. Korzystanie z wyposażenia sal i pracowni odbywa się wyłącznie zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

4. Minimalny wiek uczestników określa się w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć.  

5. W okresie jesienno-zimowym, na zajęciach obowiązuje obuwie zamienne. 

6. Uczestnik może być skreślony z listy zajęć tematycznych w przypadku: 

- nagannego zachowania utrudniającego zajęcia innym uczestnikom oraz prowadzącemu, 

- rażącego naruszenia regulaminów uczestnictwa w zajęciach oraz innych regulaminów. 

 

 

 



IV DODATKOWE POSTANOWIENIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU  

    SIĘ  COVID 19 

1. Każdy uczestnik zajęć oraz rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć zobowiązany jest do   

    przestrzegania poniższych zasad: 

- na zajęcia należy przychodzić nie wcześniej niż 7 minut przed rozpoczęciem zajęć, 

- osoby odprowadzające dziecko na zajęcia są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub   

  choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji  

  w warunkach domowych w okresie 10 dni przed rozpoczęciem zajęć, 

- rodzic lub inna osoba przyprowadza dziecko na zajęcia do budynku (za drzwi wejściowe),  

  a  następnie opuszcza obiekt, w którym prowadzone są zajęcia.  

- bezpośrednio po zakończonych zajęciach rodzic lub inna upoważniona osoba odbiera dziecko.  

-  przed wejściem na zajęcia stałe może być dokonany pomiar temperatury uczestnika zajęć, 

-  po wejściu do budynku, w którym odbywają się zajęcia należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce, 

-  należy stosować dystans społeczny  między osobami lub zakrywać usta i nos,  

 

- do momentu wejścia do sali, w której odbywają się zajęcia należy stosować maseczkę, 

- należy zaopatrzyć uczestnika zajęć w indywidualne osłony nosa i ust (maseczkę). 

2. W zajęciach nie mogą brać udziału: 

- osoby chore na COVID 19, objęte kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym  oraz osoby  

  z objawami sugerującymi chorobę zakaźną lub objawami infekcji, 

- osoby, które w okresie krótszym niż 10 dni przez rozpoczęciem zajęć  zamieszkiwały z osobą    

  przebywającą na kwarantannie lub miały (według  własnej wiedzy) kontakt z osobą podejrzaną  

  o zakażenie.  

 

        V INNE POSTANOWIENIA 

1. W okresach ferii zimowych i wakacji SMA może organizować zajęcia, wycieczki, wypoczynek 

dzieci i młodzieży, warsztaty itp. wg odrębnego harmonogramu. 


