REGULAMIN
SZKÓŁKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DOROSŁYCH
LUTY 2020
I.

Organizator
1. Organizatorem szkółki jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.

II.

Cel
1. Popularyzacja jazdy na łyżwach, jako prostej formy aktywności ruchowej.
2. Utrwalenie i doskonalenie techniki jazdy na łyżwach.

III.

Termin, miejsce
1. Szkółka jazdy na łyżwach dla dorosłych obejmuje cykl 10 spotkań (po 45
min.) w terminach ustalonych przez organizatora. Wstępnie są to: 03, 05,
10, 12, 17, 19, 24 lutego oraz 02, 04, 09 marca 2020 o godzinie 19.00.
2. Miejscem zajęć jest lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Żorach mieszczące się przy ul. Folwareckiej.

IV.

Kategorie
1. Udział w szkółce przeznaczony jest dla osób dorosłych (minimalny wiek
uczestników – ukończone 18 lat).

V.

Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w szkółce jest:
a. wniesienie opłaty w kasie Hali Widowiskowo-sportowej (ul.
Folwarecka 10) w wysokości 100 zł/od osoby do dnia 30 stycznia
2020 do godziny 12.00,
b. poprawne wypełnienie „oświadczenia osoby biorącej udział w
szkółce jazdy na łyżwach dla dorosłych” dostępnego w kasie Hali
Widowiskowo-sportowej zawierającego:
o imię i nazwisko uczestnika szkółki,
o oświadczenie uczestnika potwierdzające: zapoznanie się z
regulaminem szkółki i akceptację jego treści, brak
przeciwwskazań do udziału w zajęciach, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie
wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją
zajęć.
2. Uczestnicy szkółki winni zapoznać się z regulaminem szkółki jazdy na
łyżwach, regulaminem obiektu lodowiska oraz regulaminem wypożyczalni
sprzętu do jazdy na łyżwach.
3. Obowiązkowo uczestnik zajęć winien posiadać kask ochronny (własny lub
wypożyczony od organizatora) oraz rękawice, zalecamy także posiadanie
nakolanników i naramienników.

VI.

Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są w kasie Hali Widowiskowo-sportowej (ul.
Folwarecka 10) do dnia 30 stycznia 2020 do godziny 12.00.
2. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 30 stycznia 2020 o godzinie 17.00
(sala narad, Hala Widowiskowo-sportowa, ul. Folwarecka 10).

VII.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których
zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed
rozpoczęciem zajęć
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie
Organizatorowi.
3. Zajęcia szkółki jazdy na łyżwach poprowadzą wykwalifikowani
instruktorzy.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, wyjątek stanowi sytuacja, gdy
uczestnik rezygnuje przed rozpoczęciem zajęć, a organizator posiada listę
rezerwową z osobami chętnymi do udziału w szkółce.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników szkółki od NNW. Ubezpieczenie
pozostaje w gestii uczestników.
6. Organizator umożliwia w czasie zajęć odpłatne wypożyczenie łyżew
zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7. Na czas trwania zajęć organizator zapewnia opiekę pielęgniarki.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione,
zagubione na terenie obiektu.
Sporządziła 02.01.2020, E. Serbin

