WARUNKI UCZESTNICTWA W KLASIE SPORTOWEJ
O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA,
ZORGANIZOWANEJ PRZEZ
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 26 W KRAKOWIE
I KLUB SPORTOWY „KORONA” KRAKÓW

Klasa sportowa o profilu gimnastyki sportowej jest przeznaczona dla dzieci o specjalnych predyspozycjach,
które chcą uprawiać gimnastykę sportową na poziomie wyczynowym. Jest to klasa, w której nauka odbywa
się tak, jak w każdej innej klasie, zostaje jedynie poszerzony wymiar godzin wychowania fizycznego, w
czasie których dzieci odbywają treningi gimnastyczne.
Klasa sportowa ma na celu zorganizowanie czasu dnia tak, aby dzieci w klasach od I do VIII mogły uprawiać
gimnastykę w KS KORONA w ramach zajęć szkolnych.
Do klasy sportowej mogą uczęszczać dzieci o odpowiednich predyspozycjach i możliwościach, tak aby
treningi nie wpływały negatywnie na ich zdrowie.
Kwalifikacje do klasy odbywają się podczas całorocznych zajęć gimnastycznych w KS KORONA.
O zakwalifikowaniu dziecka do klasy decydują trenerzy sekcji gimnastycznej, na podstawie obserwacji
dziecka podczas zajęć oraz sprawdzianów sportowych.
Uczęszczając do klasy gimnastycznej, dziecko uczy się w szkole 26. Codzienne treningi gimnastyczne
odbywają się w specjalistycznych salach do gimnastyki wyczynowej klubu KORONA przy ul.Kalwaryjskiej.
Aby uprawiać gimnastykę w ramach klasy gimnastycznej dzieci muszą być członkami sekcji gimnastycznej
KS KORONA i spełniać, wynikające z tego faktu obowiązki.
Najważniejsze obowiązki:
1. Posiadanie aktualnych badań lekarskich, wystawionych przez lekarza (sportowego lub lekarza
pierwszego kontaktu)
2. Wniesienie opłat klubowych oraz sekcyjnych do 10 każdego miesiąca na klubowe konto sekcji.
Wysokość miesięcznej opłaty w sezonie 2018/19 wynosi 120 zł i jest to stała składka klubowa sekcji
gimnastycznych. Wysokość składki może ulec zmianie.
3. Obowiązkiem każdego ucznia klasy sportowej jest systematyczne uczestnictwo w treningach
gimnastycznych, oraz zawodach i sprawdzianach gimnastycznych. Nieobecność na treningu
traktowana jest jak każda nieobecność w lekcjach szkolnych i wymaga pisemnego zwolnienia lub
usprawiedliwienia.
4. Od klasy IV istnieje możliwość realizacji programu INTER-GIM w wymiarze 10h lekcyjnych
tygodniowo lub Programu Klasyfikacyjnego PZG w zwiększonej ilości godzin.
Rezygnacja z udziału w treningach gimnastyki sportowej:
1. Całkowita rezygnacja z udziału w treningach gimnastycznych możliwa jest po przedstawieniu
zaświadczenia lekarskiego o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego.
2. Całkowita rezygnacja z udziału w zajęciach gimnastycznych powoduje konieczność zmiany klasy.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z niniejszym regulaminem.

………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko dziecka

Kraków, dnia ………………………….…

…………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

