Zasady kontynuacji uczestnictwa w bezpłatnych pozaszkolnych zajęciach
sportowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym – Zespół Szkół
Sportowych w Rzeszowie
I. Informacje ogólne :
1. Rodzice/opiekunowie prawni którzy chcą aby dzieci zwane dalej uczestnikami zajęć
dalej kontynuowały udział w zajęciach sportowych w placówce MOS składają
na kolejny rok szkolny 2020/2021 "Deklarację kontynuacji udziału w pozaszkolnych
zajęciach sportowych" zwanej dalej deklaracją. Wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszych zasad.
2. Uczestnik składa deklarację do wybranej sekcji sportowej i zostaje przyporządkowany
do danej grupy wiekowej w danej sekcji.
3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z trenowania w wybranej przez siebie sekcji
sportowej i kontynuowania trenowania w innej dyscyplinie.
4. Do każdego rodzaju pozaszkolnych zajęć sportowych wypełnia się deklarację
o kontynuacji udziału w zajęciach.
5. Deklarację kontynuacji składa się do dyrektora Zespołu Szkół Sportowych –
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w terminie do 30 czerwca 2020r.
6. Deklaracja wydawana jest przez nauczycieli danej grupy wiekowej, lub w wersji
elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej Zespołu Szkół Sportowych w
zakładce MOS.
7. Uczestnik dla którego została złożona deklaracja o kontynuacji zajęć sportowych
może uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Udział w pozaszkolnych zajęciach sportowych jest bezpłatny.
9. Czas przeznaczony na pozaszkolne zajęcia sportowe określa dla każdego rodzaju zajęć
dyrektor według arkusza organizacji danego roku szkolnego.
II. Załącznik :
Wzór "Deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach sportowych" stanowi załącznik nr 1
do niniejszych zasad".
Składający deklarację jest obowiązany do zapoznania się i podpisania w nim klauzuli
następującej treści:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku dziecka w szczególności w formie
zdjęć wykonywanych w poszczególnych sekcjach przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – Zespół Szkół
Sportowych w Rzeszowie bez konieczności każdorazowego zatwierdzania. Rozpowszechnianie może wystąpić
wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez MOS – Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. 2006
nr 90 poz. 631 z póź. zm.

