
Regulamin szkolnego koła kartingowego „KLAKSON” 

działającego w Zespole Szkół Samochodowych  

w Rzeszowie

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa: cele koła, warunki uczestnictwa w zajęciach , zasady przebiegu spotkań.

Opiekunem koła jest : Adam Fudali, 

Koło kartingowe  prowadzone  jest  pod patronatem Dyrekcji  ZSSam   w Rzeszowie.

II. Cele działalności koła kartingowego 

 Aktywizacja i integracja środowiska szkolnego. 

 Rozwijanie wiedzy motoryzacyjnej i kreatywności  wśród młodzieży szkolnej.

 Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami motoryzacyjnymi.

 Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności oraz sportowej rywalizacji.

III. Uczestnicy koła  i przebieg spotkań 

Udział w zajęciach  mogą brać indywidualnie uczniowie klas w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik 

mechatronik  Technikum Nr 11 oraz Szkoły Branżowej I stopnia nr 8 w Rzeszowie z pierwszeństwem  klas pierwszych 

 Uczestnictwo w kole kartingowym  jest dobrowolne.

 Warunkiem uczestnictwa  jest zgłoszenie udziału bezpośrednio u opiekuna kola do dnia 30 września 2021 r.

 Uczeń niepełnoletni zobowiązany jest do dostarczenia zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w 

zajęciach koła.

 Opiekun zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Opiekun w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły .

IV. Organizacja zajęć 

1. Zajęcia koła odbywać się będą w   ZSSam w Rzeszowie oraz na torze kartingowym Reskart w formie nieodpłatnych 

zajęć organizowanych i jazd treningowych.

2. Uczestnicy w danym dniu będą wybierani z listy uczestników koła danej klasy kolejno wg dziennika lekcyjnego. 

Jednorazowo w treningu jazdy na torze jest przewidzianych 6 uczniów. 

3. Uczniowie na czas trwania zajęć będą zwolnieni z przyczyn szkolnych (ns) o godz 12,15. 

4. Zwolnieni uczniowie z zajęć szkolnych samodzielnie docierają  na godz 13  w danym dniu na trening odbywający 

się na torze kartingowym Reskart  w Rzeszowie ul. Hoffmanowej 19.

5. Po odbytych zajęciach uczniowie samodzielnie powracają do szkoły na godz14 lub wracają do domu jeżeli 

zakończyli zajęcia bądź są zwolnieni przez opiekunów prawnych.

6. Opiekun koła ma prawo nie zgodzić się na wyjście ucznia w danym dniu, skreślić z listy gdy postepowanie   jest 

niezgodne z regulaminem lub wnioskuje o powyższe  wychowawca (zakaz wyjścia lub skreślenie). 

V. Opiekun

Do zadań Opiekuna należy:

 Opracowanie harmonogramu zajęć i treningów.

 Przygotowanie gokartów  od strony organizacyjnej i technicznej wraz uczestnikami koła w ramach planowanych 

zajęć.

 Organizacja  prac i zajęć w ramach koła kartingowego.

 

Rzeszów 15,09,2021 r.


