
REGULAMIN 
„Dzień na sportowo z MOSiR’em” 

AKCJA ZIMA 2020 
 
I. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach. 
 
II. Cel imprezy: 
1. Uatrakcyjnienie wolnego czasu dla dzieci spędzających ferie zimowe w mieście. 
2. Popularyzacja i upowszechnianie wszelkiego rodzaju aktywności ruchowej wśród dzieci. 
 
III. Termin i miejsce: 
24.01.2020 Hala Sportowa ul. Folwarecka 10. 
Początek imprezy godz. 10.00 planowane zakończenia ok. godz. 13.00. 
 
IV Kategoria wiekowa: 
W imprezie mogą wziąć udział dzieci do 13 roku życia. 
 
IV. Zgłoszenia: 
1. Rejestracja uczestników odbywa się w dniu imprezy na podstawie obowiązujących 
oświadczeń (załącznik nr 1). 
2. Organizator ustala limit uczestników 300 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
V. Warunki uczestnictwa: 
1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie 
Zawodów Oświadczenia (załącznik nr 1) wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego. 
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  
w Sekretariacie Zawodów. 
Oświadczenie zawiera: 
a) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
b) numer telefonu kontaktowego, 
c) imię i nazwisko dziecka, 
d) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem 
imprezy i akceptacją jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w imprezie, informację 
o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych 
z organizacją i promocją imprezy. 
 
2. Nadzór nad dziećmi: 
a) dzieci uczestniczące w imprezie w ramach grup zorganizowanych muszą być pod opieką 
wychowawcy, 
b) w ramach wejść indywidualnych dzieci w wieku do 8 lat – muszą znajdować się pod opieką 
rodzica lub opiekuna prawnego zarówno podczas weryfikacji jak i trwania imprezy.  
 
4. Osoby zgłaszające dziecko do imprezy winny zapoznać się z Regulaminem imprezy oraz 
regulaminem hli sportowej. 
 
5. Każdy uczestnik imprezy winien posiadać obuwie i stroju sportowy.  
 
 



 
 
 
VI. Sposób przeprowadzenia imprezy: 
Impreza odbędzie się według przygotowanego programu, na który składają się: pokazy, 
warsztaty, gry, zabawy, konkurencje sportowe. 
 
VII. Nagrody: 
Za udział w określonych przez organizatora konkurencjach sportowych  
- dyplomy oraz nagrody rzeczowe za zajęcie miejsca I,II,III. 
 
VIII. Postanowienia końcowe: 
1. Na czas trwania imprezy organizator zapewnia instruktorów, obsługę sędziowską, medyczną. 
2. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie 
obiektu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 
5. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 
6. Za szczególnie niesportowe zachowanie Organizator może podjąć decyzję o natychmiastowym 
wykluczeniu uczestnika z imprezy. 
 
 
Organizator:  
MOSiR Żory 
 
 
 
  


