
REGULAMIN „Dzień na sportowo z MOSiR’em”  

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2018 

 
I. Cel imprezy: 
- impreza sportowa zorganizowana w celu uatrakcyjnienia wolnego czasu dla dzieci spędzających ferie zimowe w 

mieście, 

- podczas imprezy odbędą się warsztaty, pokazy, gry i zabawy oraz konkurencje sportowe. 

 

II. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach. 

 

III. Termin i miejsce: 
Hala Sportowa ul. Folwarecka 10. 

30.01.2018 – czas trwania imprezy godz.10.00 – 13.00, 

06.02.2018 – czas trwania imprezy godz.10.00 – 13.00. 

 

IV. Zgłoszenia: 
- w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem, 

- kategorie z podziałem na dziewczęta i chłopców: 

* przedszkolaki, 

* klasy I-II, 

* klasy III-IV, 

* klasy V-VI. 

 

V. Uczestnictwo: 
- w zawodach mogą wziąć udział dzieci do lat 12. 

 

UWAGA! - Warunki uczestnictwa: 
- w imprezie mogą wziąć udział grupy zorganizowane pod opieką wychowawców, osoby indywidualne 

pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub dzieci posiadające pisemną zgodę rodziców (opiekuna 

prawnego) na udział w imprezie, 

- obowiązek posiadania obuwia i stroju sportowego 

 

VI. Nagrody: 
- dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymują uczestnicy konkurencji sportowych określonych przez organizatora za 

zajęcie miejsca I,II,III 

- każdy uczestnik, który otrzyma dyplom za miejsca I,II, III jest uprawniony do udziału w konkursie „Szczęśliwy 

dyplom” (do wygrania tablet i aparat fotograficzny), szczegóły i regulamin konkursu dostępny na 

www.mosir.zory.pl. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

- organizator zapewnia instruktorów, obsługę sędziowską, medyczną, 
- organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii startujących 

osób, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, 

- podczas trwania imprezy obowiązuje Regulamin Korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej, 

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

- w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator, 

- za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas imprezy, 

organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika/ów, jak również może podjąć 

decyzję o całkowitym zakazie wstępu na halę sportową podczas turniejów organizowanych w ramach Akcji 

Zima. 


