
                                                                                       DOKUMENTY DO ZWROTU! 

 

 

SP1                                                 Aleksandrów Łódzki, dnia ………..…..…… r. 

 

 

 

…………………………………………………………………                        …………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna                                                 Rodzaj zajęć 

 

………………………………………………………………… 

Pesel/Data urodzenia rodzica/prawnego opiekuna 

 

………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

 

………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy 

 

 

Ja, niżej podpisany .....................................................  wyrażam zgodę na 

uczestnictwo mojego dziecka ........................................................ w zajęciach 

organizowanych przez Level. Oświadczam, iż integralną część niniejszego 

oświadczenia stanowią zasady korzystania z zajęć dla dzieci określone w Regulaminie 

Level, których treść otrzymałam/em przed podpisaniem niniejszego oświadczenia  

i zobowiązuje się do wyjaśnienia dziecku zasad ich przestrzegania. Udział dziecka  

w zajęciach ma charakter odpłatny. Zasady odpłatności zostały określone  

w Regulaminie Level. 

Jednocześnie oświadczam, iż u mojego dziecka nie istnieją żadne przeciwwskazania 

zdrowotne, na podstawie których, uczestnictwo w zajęciach, z punktu widzenia 

zdrowotnego, mogłoby być dla niego szkodliwe.  

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka, 

zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi 

korzystania z zajęć dla dzieci. 

        

 

    

 

 

                          ……………………………………………… 

                                                                             podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 



 
 

 

REGULAMIN LEVEL  

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem obowiązującym na zajęciach dodatkowych oraz 

poinformowanie dzieci o zasadach panujących na zajęciach organizowanych na terenie Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim przez Level, ul. Machulskiego 31, 95-070 Aleksandrów  Łódzki,  

nip: 732-188-75-88. 

Sprawy organizacyjne: 
1. Level organizuje regularne zajęcia dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 1  

w Aleksandrowie Łódzkim. Wszelkie informacje o działalności Level można znaleźć na stronie: 

www.levelaleksandrow.pl. 

2. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które nie mają przeciwwskazań lekarskich,  wniosły opłatę za 

wybrane zajęcia, a ich rodzice/opiekunowie prawni podpisali niniejszy regulamin. Rodzice/opiekunowie 

prawni zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ograniczeń co do aktywności ruchowej dzieci zalecanych 

przez lekarza i zobowiązani do informowania instruktorów o wszelkich ograniczeniach w tym zakresie. 

3. Level zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską. W przypadku braku możliwości poprowadzenia zajęć 

przez wyznaczonego instruktora Level zorganizuje zastępstwo. W przypadku braku możliwości 

zorganizowania zastępstwa i w sytuacji, gdy zajęcia zostaną odwołane, na najbliższych przeprowadzonych 

zajęciach zostanie ustalony termin odrobienia zajęć.  

4. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem szkolnym. 

5. Opłata za zajęcia wynosi 60 zł. miesięcznie i skalkulowana jest na cały rok szkolny i jest stała  

w każdym miesiącu niezależnie od tego ile zajęć się odbyło. Opłata pobierana jest miesięcznie  

z góry do 5-go każdego miesiąca. Wpłat można dokonywać na: 

a. rachunek bankowy: 30 1050 1966 1000 0092 0511 1033,  

tytułem: SP1, nazwa zajęć, miesiąc, imię i nazwisko dziecka 

b. w recepcji Level, ul. Machulskiego 31 w Aleksandrowie Łódzkim.  

Tylko całkowita nieobecność w danym miesiącu zwalnia z opłaty i zostaje ona automatycznie 

przeniesiona na kolejny miesiąc (sprawdzana na podstawie obecności w dzienniku). 

W przypadku rezygnacji z zajęć prosimy o informację do instruktora prowadzącego lub zgłoszenie telefoniczne 

pod numerem: 608-462-773 oraz uregulowanie płatności za każde rozpoczęte zajęcia w nowym miesiącu 

kalendarzowym (pełna opłata). 

6. Level posiada odpowiednie ubezpieczenie o.c. związane z prowadzoną działalnością, ale nie ubezpiecza 

dzieci w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia leży po 

stronie rodziców/opiekunów prawnych. 

7. Ubezpieczenie NNW obowiązuje we własnym zakresie. 

8. Level zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy  lub zmiany terminu zajęć po wcześniejszym 

poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych. 

9. Dni wolne. Zajęcia prowadzone są zgodnie z kalendarzem szkolnym. 

10. Dzieci zapisane na listę będą odbierane ze świetlicy i odprowadzane na nią przez instruktora wybranych 

zajęć. 

Korzystanie z usług  - dzieci są zobowiązane do: 
1. Zmiany obuwia na czas zajęć – obuwie powinno być czyste i dostosowane do specyfiki zajęć. 

2. Stosowania się do instrukcji instruktora, a także przyrządów i sprzętu, który znajduje się na  

w sali, w której odbywają się zajęcia, a także sprzętu, który jest własnością instruktora wybranych zajęć. 

3. Odłożenia używanego sprzętu lub przyrządów w przeznaczone do tego miejsce po skończeniu zajęć. 

4. Przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej. 

Postanowienia końcowe: 

1. Podpis na niniejszym regulaminie automatycznie zobowiązuje do jego przestrzegania. 

2. Level nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione czy pozostawione podczas zajęć. 
 

 

 

                                                                                ………………………………………………………… 
                                                                                                    (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


