
REGULAMIN 
ZAJĘĆ NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DZIECI  

W OKRESIE FERI ZIMOWYCH 2021 
 

I. Organizator 
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach z siedzibą ul. Wolności 36 A, 44-240 Żory. 
 

II. Cel 
1. Nauczanie podstaw jazdy na łyżwach.  
2. Popularyzacja jazdy na łyżwach jednej z form aktywności ruchowej. 
 

III. Termin, miejsce 
1. Terminy zajęć: 
 a) I tydzień ferii – styczeń: 04,05,06,07 
 b) II tydzień ferii – styczeń: 11,12,13,14 
2. Miejscem zajęć jest lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach mieszczące 

się przy ul. Folwareckiej 10. 
 

IV. Kategorie, sposób tworzenia grup. 
1. Udział w zajęciach przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat  

stawiających pierwsze kroki na lodzie – początkujących. 
2. Organizator planuje utworzenie łącznie 4 grup (maksymalnie po 10 os.) 
 (I tydzień ferii: 2 grupy; II tydzień ferii 2 grupy). 
3. Nauka jazdy na łyżwach obejmuje cykl czterech spotkań.  
4. Czas trwania zajęć 40 min. 

 
V. Zgłoszenia i odpłatność: 

1. Zgłoszenia oraz odpłatność przyjmowane są w kasie Hali Sportowej (ul. Folwarecka 10)  
do dnia 30 grudnia 2020 do godziny 11.00 pod warunkiem niewyczerpania limitu 
uczestników określonych w pkt. IV Regulaminu. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
2. Odpłatność  w wysokości 20 zł/od osoby za cały cykl. Uczestnik otrzymuje imienny karnet. 

W cenie: 4 zajęcia z instruktorem, wstęp na lodowisko, pamiątkowy certyfikat i drobny 
upominek na zakończenie kursu. 

 
UWAGA: Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, wyjątek stanowi sytuacja, gdy 
organizator odwoła cykl zajęć. W takim przypadku zwrotu wpisowego Organizator dokona na 
podstawie okazanego paragonu. 

 
3. W przypadku rezygnacji dziecka z uczestnictwa w zajęciach przed terminem rozpoczęcia 

cyklu szkolenia (tj. dla pierwszego tygodnia ferii najpóźniej do dnia 30.12.20; dla drugiego 
tygodnia ferii do dnia 07.01.2021 - rodzic (opiekun prawny) winien niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie organizatora. Istnieje wówczas możliwość przekazania karnetu 
innej osobie. Jest to możliwe na podstawie pisemnego pełnomocnictwa osoby 
przekazującej karnet i przejmującej karnet. Osoba przejmująca karnet zobowiązana jest 
do spełnienia wszystkich wymagań opisanych w pkt. IV i VI niniejszego Regulaminu. Na 
tej podstawie organizator dokona korekty w treści karnetu. 



 
 
 

VI. Warunki uczestnictwa 
1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zajęciach jest:  

a) wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych Oświadczenia (załącznik nr 1 
rodziców) oraz złożenie go w kasie Hali Sportowej. Druk  dostępny na stronie internetowej 
www.mosir.zory.pl lub kasie Hali Sportowej. 

 Oświadczenie zawiera: 
- imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego) 
- numer telefonu kontaktowego, 
- imię i nazwisko oraz wiek dziecka, 
- oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) potwierdzające: zapoznanie się  
z regulaminem szkółki i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w 
zajęciach, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku 
dla potrzeb związanych z organizacją i promocją szkółki. 
b) wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia  
o świadomości ryzyka dotyczące COVID 19 (załącznik nr 2)  dostępnego na stronie 
organizatora www.mosir.zory.pl  
c) udział rodzica (opiekuna prawnego) w trakcie zajęć.  
 

2. Osoby zgłaszające dziecko do uczestnictwa w zajęciach winny zapoznać się  
z Regulaminem Nauka Jazdy Na Łyżwach, Regulaminem Lodowiska oraz Regulaminem 
Wypożyczalni Sprzętu Lodowiska. 
 

3. Obowiązkowo uczestnik zajęć musi posiadać kask ochronny oraz rękawice. Zaleca się 
korzystanie w własnego sprzętu (łyżwy, kaski). Zalecamy także posiadanie nakolanników  
i naramienników. 
 

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 
1. W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, zajęcia będą 
przeprowadzone w oparciu o obowiązujące w dniach organizacji przepisy sanitarno-
epidemiologiczne. 
2. W ramach zasad o których mowa w pkt 1: 
Organizator zobowiązani są do: 
- weryfikowania liczby osób uczestniczących w zajęciach stosownie do limitu określonego w 
pkt V. pkt. IV Regulaminu, 
- zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk,  
- ustalenia wydłużonego harmonogramu godzinowego celem wydłużenia przerw między 
grupami uczestniczącymi w zajęciach, 
- dezynfekcji łyżew, kasków oraz przyborów do nauki jazdy na łyżwach. 
 

 Uczestnicy zobowiązani są do: 
a) dezynfekcji rąk,  
b) zachowania dystansu oraz zasłaniania nosa i ust w obiekcie hali (kasa, wypożyczalnia) oraz 

obiekcie lodowiska, 
c) zalecane jest zasłanianie nosa i ust podczas jazdy na łyżwach, 

http://www.mosir.zory.pl/
http://www.mosir.zory.pl/


 
 

 
 

VIII. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 

poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem zajęć. 
2. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników szkółki od NNW. Ubezpieczenie pozostaje  

w gestii rodziców. 
4. Organizator umożliwia w czasie zajęć odpłatne wypożyczenie łyżew zgodnie  

z obowiązującym cennkiem. 
5. Na czas trwania zajęć organizator zapewnia opiekę medyczną. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione  

na terenie obiektów. 
 
Organizator  
MOSiR Żory 


