
Regulamin zajęć tanecznych w ramach programu miejskiego 

„Tańczę w Krakowie” organizowanego przez Gminę Miejską Kraków. 
 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach tanecznych, obowiązuje wszystkie szkoły podstawowe, zwane dalej 

„Uczestnikami”, które zgłoszą się do programu miejskiego „Tańczę w Krakowie”, poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie internetowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Wschód”, zwanego dalej 

„Organizatorem”. 

 

1. Program miejski „Tańczę w Krakowie” jest organizowany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej UMK przy 

udziale Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód. 

2. Celem prowadzonych zajęć tanecznych w ramach projektu „Tańczę w Krakowie” jest angażowanie dzieci z 

klas pierwszych krakowskich szkół podstawowych do nauki podstaw oraz doskonalenia umiejętności tańca. 

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne. Program finansowany jest ze środków Gminy 

Miejskiej Kraków. 

3. Każdy Uczestnik biorący udział w programie jest zobligowany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

do przestrzegania jego zasad. 

4. Potwierdzając udział w projekcie „Tańczę w Krakowie” po uprzednim przesłaniu do Organizatora formularza 

zgłoszeniowego (zał.1), Uczestnik akceptuje i przyjmuje do stosowania warunki opisane w niniejszym 

regulaminie. 

5. Zajęcia będą się odbywać na terenie szkoły, cyklicznie co tydzień, zawsze w stałych terminach i godzinach od 

września 2022 do zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2023 r 

6. Czas trwania jednostki zajęć – 45 minut. 

7. Maksymalna liczba dzieci w grupie – 25 osób.  

8. Szkoła chcąca wziąć udział w programie musi zapewnić: 

- miejsce do przeprowadzenia zajęć (sala gimnastyczna lub sala o wymiarach minimum 100m2) oraz sprzęt 

grający,  

- odpowiedni plan zajęć dla klas pierwszych. Zajęcia odbywają się kolejno dla każdej klasy, jedna po drugiej. 

Termin zajęć ustalany jest z pracownikiem MOS Wschód do 3 dni od rejestracji szkoły do programu. Plan 

zajęć bierze pod uwagę podwójne finansowanie prowadzenia zajęć przez instruktora tańca i nauczyciela 

nauczania początkowego, 

- podstawowe ubezpieczenie dzieci uczestniczących w programie,    

- opłaty na rzecz instytucji, które w sposób zbiorowy zarządzają utworami muzycznymi (np. Zaiks, Stoart)  

9. Organizator w ramach realizacji programu zapewnia: 

- przeprowadzenie bezpłatnych zajęć tanecznych trwających 45 minut tygodniowo dla każdej z minimum 2 

pierwszych klas z danej szkoły w roku szkolnym 2022/2023. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w maksymalnie 

6 pierwszych klasach z jednej placówki.  

- wykwalifikowaną kadrę instruktorską,  

- na zakończenie Programu zorganizowanie bezpłatnego weekendowego Turnieju tańca z pamiątkowymi 

medalami, nagrodami, dyplomami i pokazami par sportowych  

- możliwość kontynuacji zajęć w Szkółce Tanecznej organizowanej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 

Kraków Wschód na os. Szkolnym 39.   

10. Szkoła chcąca wziąć udział w programie powinna: 

- zaznajomić się z warunkami uczestnictwa w programie zawartymi w niniejszym Regulaminie,  

- wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.moswschod.pl  

- przesłać skan podpisanego formularzu zgłoszenia (zał.1) najpóźniej do 24.06.2022 r na adres 

klaudia@moswschod.pl.  Listę zbiorczą uczestników (zał.2) z obowiązkowym wpisaniem PESELU każdego 

ucznia należy przekazać instruktorowi tańca na pierwszych zajęciach we wrześniu 2022 r. Dane te są 

wprowadzane do programu Silver Media, gdzie nauczyciele rozliczani są ze swoich zajęć.  

http://www.moswschod.pl/
mailto:klaudia@moswschod.pl


11. Zgłoszenia można dokonywać aż do momentu wyczerpania wolnych miejsc. 

12. Każda szkoła zgłasza minimum 2 klasy pierwsze. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w maksymalnie 

6 klasach pierwszych. 

13. Ilość miejsc w programie jest ograniczona a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

14. Organizator będzie informował sukcesywnie każdą placówkę o zakwalifikowaniu się do programu drogą 

elektroniczną. W przypadku braku dotrzymania w/w terminów oraz braku dostarczenia wymaganych 

dokumentów, uznaje się rezygnację placówki z Programu i zwolnienie zarezerwowanego terminu dla innej. 

15. O każdej aktualizacji danych na liście zbiorczej należy od razu poinformować mailowo Organizatora. 

16. Listę obecności dzieci na zajęciach sprawdza nauczyciel – instruktor ze strony Organizatora.  

17. Rodzice oraz opiekunowie reprezentujący Uczestnika zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach 

„Tańczę w Krakowie”, jednocześnie potwierdzają brak przeciwwskazań u dziecka do podejmowania 

aktywności fizycznej w ramach zajęć tanecznych. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia dzieci 

wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć tanecznych organizowanych zgodnie z 

wszelkimi zasadami bezpieczeństwa i przepisami sportowymi.  

19. Program zakłada podwójne finansowanie prowadzenia zajęć (nauczyciela nauczania początkowego oraz 

nauczyciela instruktora).  

20. Podczas zajęć tanecznych odbywających się w danej szkole dzieci pozostają pod opieką nauczycieli – 

instruktorów wytypowanych do prowadzenia zajęć przez Organizatora. 

21. Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący Uczestnika odpowiadają bezpośrednio za przygotowanie dzieci 

do zajęć i inne czynności porządkowe oraz pozostawiony porządek. 

22. Opiekunowie – nauczyciele reprezentujący Uczestnika zobowiązani są do podania bieżących informacji o 

stanie zdrowia dziecka oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się 

dziecka na zajęciach sportowych w ramach projektu „Tańczę w Krakowie” jest równoznaczne z 

potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do podejmowania aktywności fizycznej w ramach zajęć 

tanecznych. 

23. Dzieci obowiązuje posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Noszenie biżuterii i ozdób podczas 

zajęć jest zabronione. 

24. Sala w której odbywają się zajęcia musi być odpowiednio dostosowana do zajęć sportowych, nie przechodnia 

i odpowiedniej wielkości. Nie wolno organizować zajęć tanecznych na korytarzach szkolnych.  

25. Grupa Uczestnika wraz z opiekunami nauczycielami reprezentującymi Uczestnika zobowiązana jest stawić się 

punktualnie na zajęcia zgodnie z harmonogramem lekcji obowiązującym w danej szkole. Każde spóźnienie na 

zajęcia powoduje krótszy czas trwania zajęć 

26. Wszystkie wątpliwości i kwestie sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu 

28. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej 

wersji na stronie internetowej www.moswschod.pl. 
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