
 

AKCJA ZIMA 2016 
Regulamin „Wyjazdu na narty biegowe” 

 
 
 
I Organizator wyjazdu: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Żorach 
ul. Wolności 36a 
44-240 Żory 
tel. 32 43-41-751 
 
II Cel: 
Promocja aktywnego spędzenia wolnego czasu 
 
Termin:  
27.02.2016 (sobota) 
 
III Miejsce:  
Trasy na przełęczy Kubalonka w Wiśle 
 
IV Uczestnictwo: 
Uczestnikiem wjazdu może być osoba, która: 

a) dokonała zakupu biletu w kasie hali sportowej (ul. Folwarecka 10) 

b) wypełniła druk zgłoszenia  

Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej 

- wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych – oświadczenie nr 1. 

Osoba dorosła może wziąć pod opiekę maksymalnie dwoje innych dzieci – obowiązuje stosowne 

oświadczenie nr 2. 

Uczestnicy wyjazdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. 

 

V Zgłoszenia: 
a) do dnia 24.02.2016 do godz. 10 00 w kasie hali sportowej (ul. Folwarecka 10), 

b) lista uczestników sporządzana jest na podstawie kolejności zgłoszeń 

c) minimalna liczba zgłoszeń, aby wyjazd mógł się odbyć: 15 

 
VI Organizator wyjazdu zapewnia: 
a) prowadzenie zapisów - uczestników wyjazdu 

b) przejazd autokarem 

c) trenera narciarstwa biegowego 

d) opiekę medyczną 

e) na podstawie zebranych od uczestników numerów PESEL organizator dokona ubezpieczenia NNW,  

które obowiązuje na czas trwania wyjazdu. 

Po zamknięciu listy zgłoszeń organizator zamieszcza na stronie www.mosir.zory listę osób (imię, nazwisko) 

uprawnionych do wyjazdu. 

 

VII Obowiązki uczestnika: 
Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do dokonania opłaty w wysokości 30 zł, płatne w kasie hali 

sportowej, ul. Folwarecka 10 do dnia 24.02.2016 do godz. 10.00.  

Zrezygnować bądź dokonać zamiany na liście uczestników można do dnia 14.02.2016  

do godz. 10.00. Po zamknięciu listy nastąpi ubezpieczenie uczestników. Dokonanie zmian personalnych  

po tym terminie wiąże się z brakiem ubezpieczenia. Za rezygnację z imprezy po ww. terminie organizator nie 

dokonuje zwrotu wpisowego. 

http://www.mosir.zory/


Każdy uczestnik zobowiązany jest do podania niezbędnych danych w celu ubezpieczenia od NNW.  

Uczestnik imprezy wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych,  

na zasadach zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r.  

Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz wyraża dobrowolnie zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji z siedzibą w Żorach ul. Wolności 36a, 44-240 Żory, w celach niezbędnych do wykonania 

statutowych zadań MOSiR. 

Podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych. 

Każdy uczestnik powinien dostosować ubiór do panujących warunków atmosferycznych. 

Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wyjazdu oraz wszelkich 

regulaminów obowiązujących w danej stacji narciarskiej.  

 
VIII Ramowy plan imprezy: 
godz. 7.45 - zbiórka na parkingu przy Hali Sportowej (ul. Folwarecka 10) 

- sprawdzenie listy uczestników uprawnionych do skorzystania z wyjazdu 

- odczytanie regulaminu wyjazdu, omówienie zasad bezpieczeństwa oraz porządku podczas podróży. 

godz. 8.00 - wyjazd 

godz. 9.15 - 12.45 zajęcia z instruktorem  

godz. 13. 00 - wyjazd powrotny  

godz. około 14.30 - przyjazd na parking przy Hali Sportowej (ul. Folwarecka 10) 

 
 
IX Przepisy końcowe 
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych 

oraz małej liczby uczestników, jak i do dokonania zmiany w ramowym programie imprezy. 

W przypadku odwołania wyjazdu, organizator powiadomi uczestników (osoby zapisane) o odwołaniu 

wyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników w tym za szkody wyrządzone  

w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i mienia. 

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem wyjazdu, 

akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 
W miejscu docelowym wyjazdu istnieje możliwość wypożyczenia (we własnym zakresie) sprzętu 

narciarskiego. 

 
Telefony alarmowe:   
985 - GOPR  
112 - wzywanie pomocy  
997 Policja 
998 Straż Pożarna 
999 Służba Medyczna 
 
Organizator: 
MOSiR Żory 
 


