
                             

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PILATES 

W RAMACH PROJEKTU 

„MOGĄ I DZIECI, MOGĄ I DOROŚLI! 

PROMOCJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM” 

 

§ 1.  

Sprawy organizacyjne 

 

1. Organizatorem zajęć pilates jest Stowarzyszenie Moja Gmina we współpracy z Gminą 

Międzyrzec Podlaski. Projekt jest  współfinansowane ze środków ministerstwa Polityki 

Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie. 

3. Treningi pilates skierowane są do kobiet powyżej 18 roku życia.  

4. Zajęcia pilates będą prowadzone w salach gimnastycznych przy szkołach w trzech 

lokalizacjach, tj.  Misie, Tłuściec i Rogoźnica, udostępnionych nieodpłatnie przez Gminę 

Międzyrzec Podlaski.  

5. W ramach projektu odbędzie się łącznie 78 godzin zajęć , w wymiarze 1 godziny (60 min) 

tygodniowo - przez 26 tygodni. 

6. W każdej lokalizacji będzie usytuowana jedna grupa licząca 20 Uczestniczek.  

7. Zajęcia pilates będą prowadzone przy muzyce. Organizator udostępnia Uczestniczkom i 

instruktorom na czas zajęć sprzęt grający i nagłaśniający oraz płyty z muzyką.  

8. Organizator zapewni Uczestniczkom i prowadzącym akcesoria niezbędne do prowadzenia 

zajęć, tj. m.in. piłki do ćwiczeń, maty, taśmy, hantle.  Jednocześnie Organizator zastrzega 

sobie, iż powyższe akcesoria pozostają własnością Organizatora przez cały czas trwania 

projektu.  

9. Podczas zajęć na sali gimnastycznej przebywają jedynie osoby wpisane na listę Uczestników. 

10. Obowiązkiem Uczestnika jest wzięcie udziału w minimum 80% zajęć pilates.  

11. Za przedmioty pozostawione w szatni/sali gimnastycznej Organizator oraz instruktorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności. 

12. Szczegółowy harmonogram zajęć na dany miesiąc będzie dostępny na stronie internetowej 

www.stowarzyszenie-mojagmina.com oraz w sekretariatach szkół w których będą odbywały 

się zajęcia. 
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13. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lekcji lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń 

danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym przez ogłoszenie wywieszone w szkole. 

14. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

§ 2.  

Zobowiązania Uczestnika  

 

Uczestnik zajęć zobowiązany jest:  

1. Nosić obuwie sportowe zmienne (inne od tego, w którym przyszedł do szkoły) w 

pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń.  

2. Przebywać na przynajmniej 80% zajęć.  

3. Przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm 

zachowania się.   

4. Po każdych zajęciach odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.  

5. Do stosowania się do poleceń instruktora ze względu na bezpieczeństwo wykonywanych 

ćwiczeń.  

6. Do poszanowania mienia szkoły oraz Organizatora, jak również pomieszczeń szkoły. 

 

 

§ 3. 

Sposób rekrutacji 

 

1. W zajęciach w ramach projektu  może wziąć udział 60 kobiet w wieku ponad 18 lat.  

2. Uczestniczka wypełnia formularz zgłoszeniowy, dostępny w szkołach, na stronie internetowej 

www.stowarzyszenie-mojagmina.com lub w Biurze Projektu pod adresem Przychody 149, 21-

560 Międzyrzec Podlaski i składa go w sekretariacie szkoły lub w siedzibie Biura Projektu. 

3. O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. W razie rezygnacji któregoś z 

Uczestników, na listę dostaje się następna w kolejności osoba z listy rezerwowej.  

4. Rekrutacja na zajęcia rozpoczyna się wraz z ostatnim tygodniem maja 2015.  

5. Ostateczna lista Uczestników będzie dostępna w sekretariatach szkół prowadzących zajęcia 

oraz w Biurze Projektu.  
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