
           
        

REGULAMIN 
warsztatów szkoleniowych 

"EXTREME CITY 2020" 
 

I. Organizator: 
1. Stowarzyszenie Sportowe Extreme Live For Ride. 
2.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
 

II. Cel: 
1. Nauczanie od podstaw jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz doskonalenie 

umiejętności w tym zakresie. 
2. Uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu. 
 

III. Termin, miejsce: 
a)  sierpień: 07.08. / 14.08. / 21.08. / 28.08. 

 b)  godz. 16.00 - 19.00  
 c)  Skate Park ul. Folwarecka 
 
IV. Kategoria wiekowa: 

W warsztatach szkoleniowych mogą uczestniczyć dzieci oraz młodzież w wieku od 8 do 17 lat. 
 

V. Warunki uczestnictwa: 
1. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do udziału w warsztatach jest 

wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenia (załącznik). Obowiązuje 
druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl  
Oświadczenie zawiera: 
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego, 
- imię, nazwisko oraz wiek dziecka - uczestnika, 
- zgodę na udział dziecka w zajęciach, 
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się  
z Regulaminem Skate Parku oraz Regulaminem Warsztatów Extreme City i akceptację ich 
treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w zajęciach, informację o przetwarzaniu 
danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych  
z organizacją i promocją warsztatów. 

2. Rejestracja uczestników odbywa się każdorazowo w dniu organizacji warsztatów.  
3. Obowiązuje limit uczestników – maksymalnie 15 osób w jednej grupie szkoleniowej. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ustala się, iż liczba uczestników podzielonych na grupy 
szkoleniowe nie przekroczy liczby 300 osób jednocześnie uczestniczących z zajęciach. 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznanie się z Regulamin Skate Parku oraz 
Regulamin Warsztatów Szkoleniowych "EXTREME CITY2020". 

 
VI. Sposób organizacji zajęć: 

1. Warsztarty z zakresu rolek, deskorolek, hulajnogi odbywają się pod kierunkiem trzech 
instruktorów.  

2. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do: 
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 
- dostosowania się do poleceń instruktorów; 
- kultury osobistej i zdyscyplinowania; 

 
 



 
 

3. Program szkoleniowy będzie realizowany w ciągu trzech godzin z zachowaniem  
cyklu: 45 minut ćwiczeń, 15 minut przerwa techniczna.  

4. Dla najmłodszych uczestników warsztatów Organizator - Stowarzyszenie Sportowe 
Extreme Live For Ride stwarza możliwość bezpłatnego wypożyczenia akcesoriów: kasku, 
ochraniaczy a także sprzętu: deskorolek, hulajnogi, rolek. Korzystający z wypożyczonego 
sprzętu oświadczają że, zapoznali się z ich stanem technicznym i nie zgłaszają z tego tytułu 
żadnych roszczeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zaniechania wypożyczenia 
sprzętu uczestnikom jeśli w ich ocenie nie będą w stanie zapewnić właściwej dezynfekcji 
tego sprzętu. 

5. Nie przewiduje się udziału publiczności w warsztatach, za wyjątkiem opiekunów 
towarzyszących nieletnim uczestnikom.  
 

VII. Ustalenia organizacyjne: 
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników warsztatów od NNW. Zaleca się indywidualne 

ubezpieczenie NNW. 
2. Na czas trwania zajęć organizator zapewnia opiekę pielęgniarki. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione  

podczas zajęć. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
5. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie kwestie sporne rozstrzygają 

Organizatorzy. 
 

VIII. Zasady bezpieczeństwa COVID-19 
1. W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, zajęcia będą 

prowadzone w oparciu o obowiązujące w dniach organizacji przepisy sanitarno-
epidemiologiczne. 

2. W ramach zasad o których mowa w pkt 1: 
a) Organizatorzy zobowiązani są do: 

- weryfikowania liczby osób uczestniczących w zajęciach stosownie do limitu określonego 
w pkt V.3 regulaminu 

- dezynfekcji urządzeń wypożyczanych uczestnikom, w postaci kasków, ochraniaczy, 
deskorolek, hulajnóg, rolek. 

- zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego 
- zapewnienia 15 minutowych odstępów pomiędzy zajęciami poszczególnych grup 

szkoleniowych lub w inny sposób ograniczenia kontaktu pomiędzy grupami 
szkoleniowymi 

b) uczestnicy zobowiązani są do: 
- dezynfekcji rąk rozpoczynając i kończąc zajęcia 

 
 

 
 
Organizatorzy: 
MOSiR Żory. 
Stowarzyszenie Sportowe Extreme Live For Ride. 
 


