Załącznik nr 1 do regulaminu zajęć sportowych

Regulamin zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych
organizowanych przez FSiA AGH „ACADEMICA”
1. Beneficjenci uczestniczący w zajęciach dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do
przestrzegania odpowiednio regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii
Górniczo – Hutniczej w Krakowie (załącznik nr 1), Pływalni Akademii Górniczo – Hutniczej
w Krakowie(załącznik nr 2), Domu Studenckiego ALFA (załącznik nr 3), Siłowni dla Osób
Niepełnosprawnych w DS ALFA (załącznik nr 4) a także dokonywania wszystkich opłat wynikających
z w/w dokumentów.
2. W zajęciach uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie posiadające zgodę oraz kartę wstępu wydaną
przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa osób
niepełnoletnich w zajęciach sportowych na podstawie pisemnej zgody (załącznik nr 5) opiekuna
prawnego osoby niepełnoletniej.
3. Aby otrzymać kartę wstępu na zajęcia sportowe beneficjent zobligowany jest dostarczyć do biura
ds. ON wypełnioną kartę zgłoszeniową, podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w zadeklarowanych zajęciach sportowych (załącznik nr 5) oraz kaucję
w wysokości 50zł za każdą zadeklarowaną dyscyplinę sportową. Aby samodzielnie korzystać
z siłowni w DS ALFA konieczna jest również pisemna zgoda prowadzącego zajęcia. Po rozmowie
z beneficjentem, pracownik BON AGH/ FSiA ACADEMICA ma prawo dodatkowo wymagać
dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
4. Beneficjent ma prawo zadeklarować swe uczestnictwo w dowolnej ilości zajęć sportowych
prowadzonych przez FSiA „ACADEMICA”.
5. Beneficjent ma obowiązek aktywnie uczestniczyć tylko w zadeklarowanych zajęciach sportowych.
6. Beneficjent ma prawo zaliczenia zajęć WF po uprzednim zaznaczeniu odpowiedniego punktu
w karcie zgłoszeniowej na zajęcia sportowe.
7. Wszystkie zajęcia z wyłączeniem indywidualnych zajęć na siłowni w DS ALFA odbywają się tylko
i wyłącznie podczas obecności trenera/instruktora prowadzącego zajęcia.
8. Członkowie wszystkich grup ćwiczebnych mogą ubiegać się o członkostwo w AZS AGH natomiast
beneficjenci delegowani na zawody sportowe, uczestnicy obozu sportowego, uczestnicy grup
szermierki na wózkach oraz koszykówki na wózkach mają obowiązek członkostwa w AZS AGH.
9. Każdy członek sekcji integracyjnej zapisany w AZS AGH ma obowiązek terminowo opłacać składki
członkowskie w AZS AGH.
10. Każdy beneficjent delegowany na zawody sportowe bądź obozy sportowe przez FSiA „ACADEMICA”
lub AGH w Krakowie ma obowiązek reprezentować Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie.
11. Udostępnianie kart wstępu na zajęcia osobom trzecim stanowi naruszenie niniejszego regulaminu
i będzie skutkować wykluczeniem ze wszystkich zajęć na okres jednego roku od dnia stwierdzenia
złamania zasada niniejszego regulaminu bez prawa ubiegania się o zwrot wszystkich wpłaconych
opłat o których mowa w punkcie nr 3 niniejszego regulaminu.
12. W przypadku zagubienia/zniszczenia kart wstępu na zajęcia sportowe beneficjent ma obowiązek
dostarczyć do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oświadczenia o zaginięciu karty w terminie
do 7 dni od zaistniałej sytuacji. Po upływie ustanowionego regulaminem terminu zgłoszenia
zaginięcia/zniszczenia karty, dalsze nieobecności beneficjenta na zajęciach będą traktowane jako
nieusprawiedliwione i wliczane do ogólnej frekwencji na zajęciach oraz będą skutkować
konsekwencjami zawartymi w pkt. 16 niniejszego regulaminu. Jeżeli beneficjent nadal chce
uczestniczyć w zajęciach musi złożyć wniosek o wydanie drugiej karty wstępu na zajęcia sportowe
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wraz z kaucją w wysokości 50zł (za wydanie nowej karty) która podlega zasadom opisanym
w punkcie 16 niniejszego regulaminu.
Uczestnictwo w imprezach sportowych uwzględniane jest w statystykach obecności na zajęciach,
jako forma odrobienia nieobecności na zajęciach sportowych poprzez podwyższenie frekwencji
o +10%.
Beneficjent ma prawo do usprawiedliwienia swojej nieobecności na zajęciach sportowych oraz
zgrupowaniach poprzez jej wyjaśnienie pracownikowi Biura ds. ON w terminie 7 dni od dnia
nieobecności. W przypadku długoterminowej nieobecności pracownik BON AGH ma prawo zażądać
dodatkowych wyjaśnień/zaświadczeń.
Beneficjent zajęć sportowych z zakresu koszykówki na wózkach oraz szermierki na wózkach ma
obowiązek uczestniczyć w zgrupowaniach sportowych dyscyplin do których przynależą.
Nieusprawiedliwiona nieobecność w zgrupowaniu skutkować może czasowym zawieszeniem
w prawach beneficjenta zajęć.
Zwrot wszystkich kaucji o których mowa w punkcie 3 nastąpić może dopiero po spełnieniu
następujących warunków:
a. Nieusprawiedliwiona nieobecność beneficjenta na zadeklarowanych zajęciach w danym
semestrze nie może być większa niż 50% dla każdej dyscypliny z osobna.
b. Beneficjent zobligowany jest do zwrotu karty wstępu w terminie do 14 dni od zakończenia
semestru w którym prowadzone były zajęcia, zmiany statusu studenta, samodzielniej
rezygnacji z zajęć, bądź po utracie czasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Beneficjent ma prawo zgłosić chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach sportowych co wymaga
dopełnienia formalności (zgodnych z punktem nr 3) do 14 dni od zakończenia semestru w którym
odbywały się zajęcia.
Każdy beneficjent ma obowiązek należycie dbać o sprzęt sportowy w szczególności o sprzęt
przypisany dla danego beneficjenta.
W przypadku stwierdzenia usterek lub braków w urządzeniach stanowiących sprzęt treningowy
należy natychmiast powiadomić osobę prowadzącą zajęcia. W przeciwnym razie odpowiedzialność
za powstałe szkody spadnie na osobę korzystającą ze sprzętu.
Każde zauważone nieprawidłowości, zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników zajęć
powinny być natychmiast zgłoszone prowadzącemu zajęcia bądź pracownikowi BON AGH
telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
Za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektów sportowych z winy ćwiczącego odpowiada
ćwiczący.
Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe podczas zajęć.
W razie wypadku ćwiczącego, prowadzący niezwłocznie podejmuje kroki niezbędne do
zabezpieczenia stanu zdrowia ćwiczącego oraz w trybie pilnym informuje o zaistniałej sytuacji
pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.
Ilość miejsc na dane zajęcia jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów.
Organizator ma prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny.
W przypadku niedotrzymania 12 punktu regulaminu przez beneficjenta, pracownik BON AGH ma
prawo zawiesić uczestnictwo beneficjenta w zajęciach przez określony czas
Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz
uczestnictwa w zajęciach.
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