
 

 

REGULAMIN  

dla uczestników zajęć „Sportowe wakacje z Centrum Sportu 2021”  

 

Trenerzy/instruktorzy dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 

aktywnego wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy 

oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.  

1. Uczestnicy zajęć przebywają pod stałą opieką trenerów/instruktorów od godziny 10.00 do godziny 

14.00 

2. Opiekunowie ustawowi/osoby pełnoletnie zobowiązani są punktualnego odbioru dziecka                      

z zajęć najpóźniej do godziny 14.00. W przypadku niemożności odbioru dziecka do godziny 14.00 

spowodowanego siłą wyższą, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Centrum Sportu pod 

numerem telefonu: 22/770 72 00.  

3. Uczestnicy zajęć mają oprawo do: 

a) spokojnego wypoczynku,  

b) uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach organizowanych podczas turnusu,  

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu zajęć,  

d) uzyskania niezbędnej pomocy trenera lub instruktora. 

4. Opiekunowie ustawowi/osoby pełnoletnie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do 

placówki i z powrotem. Dzieci odbierane są z placówki wyłącznie przez opiekunów 

ustawowych/osoby pełnoletnie wskazane w deklaracji uczestnictwa w zajęciach.  

5. Opiekun ustawowy może wskazać w deklaracji uczestnictwa w zajęciach osobę upoważnioną do 

odbioru dziecka z zajęć lub wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka po zajęciach dot. dzieci 

powyżej 10 lat.  

6. Zajęcia odbywają się wg programu udostępnionego na stronie www oraz na tablicy ogłoszeń.  

7. Zakazane jest samodzielne poruszanie się po obiektach.  

8. Zakazane jest samodzielne opuszczanie obiektu.  

9. W przypadku konieczności opuszczenia zajęć w celu udania się do szatni lub toalety należy ten fakt 

zgłosić trenerowi/instruktorowi. 

10. W czasie zajęć sportowych obowiązuje zakaz jedzenia oraz żucia gumy.  

11. Wszelkie skaleczenia, uraz, stany złego samopoczucia lub inne problemy i nieprawidłowości należy 

zgłaszać niezwłocznie osobie prowadzącej zajęcia.  

12. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:  

a) podporządkowania się poleceniom trenerów/instruktorów,  

b) przestrzegania harmonogramu dnia,  



c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,  

d) posiadanie odpowiedniego obuwia i stroju sportowego zależnie od rodzaju zajęć. Zajęcia na 

basenie wymagają obowiązkowo czepka!!!  

e) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,  

f) zmieniania stroju po zajęciach, w tym obuwia,  

g) szanowania rzeczy własnych i kolegów,  

h) przestrzegania ogólnych zasad BHP, PPOŻ, poruszania się po drogach,  

13. Rodzice zobowiązani są:  

a) do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć, 

b) do udostępnienia organizatorowi numeru telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką 

komunikację,  

c) do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć w przypadku wystąpienia u ich dziecka 

niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności),  

14. Osoby odprowadzające dziecko na zajęcia są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.  

15. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 

opiekun ustawowy ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania 

udziału w zajęciach. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest 

dostarczanie opinii lekarskiej o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.  

16. Należy zaopatrzyć uczestnika zajęć w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na 

zajęciach.  

17. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest dokonanie wszelkich formalności przed 

rozpoczęciem turnusu tj. dostarczenie uzupełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa, 

niniejszego Regulaminu, obowiązku informacyjnego, oświadczeń (najpóźniej w pierwszym dniu 

zajęć). 

18. O kolejności przyjęcia decyduje termin złożenia dokumentów.  

19. Podane przez opiekunów ustawowych informacje w deklaracji uczestnictwa powinny być zgodne 

ze stanem faktycznym w celu zapewnienia właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na zajęciach.  

20. Centrum Sportu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od organizatora lub w przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 uczestników.  

21. Centrum Sportu ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach uczestników, których zachowanie 

zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowane i narusza niniejszy regulamin.  

22. Posiadanie na zajęciach przez uczestników przy sobie wartościowych przedmiotów odbywa się 

wyłącznie na ich własną odpowiedzialność.  

23. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują opiekunów i wszystkich zgłoszonych przez 

niego uczestników.  

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego 

treść.  

Imię i nazwisko opiekuna ustawowego: __________________________________________________ 

 

Błonie,___________________     _______________________________ 

                                                                                                                                 (podpis opiekuna ustawowego)    


