REGULAMIN
ROLKOWE ABC rodzi + dziecko

1) Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.

2) Cel
a) profesjonalna nauka jazdy na rolkach od podstaw,
b) aktywne spędzenie wolnego czasu przez dzieci w asyście rodziców.
3) Miejsce, termin, godzina spotkań
• tor rolkowy (Park Cegielnia w Żorach)
• 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28.06.2020
• I grupa
godz.: 16.30
II grupa
godz.: 17.45
4) Kategorie
a) rodzic + dziecko.
5) Upominki
Organizator przewiduje drobny upominek dla każdego uczestnika oraz pamiątkowy dyplom.
6) Zgłoszenia i rejestracja uczestników
a) wpłaty w wysokości 160 zł od pary, będą przyjmowane w kasie Hali sportowej
ul. Folwarecka 10, do 15.06.2020, do godz. 10.00
b) zgłoszenia i rejestracja rodzica + dziecko będzie dokonywana w biurze nr 3 /Dział sportu –
Hala sportowa, ul. Folwarecka 10/, na podstawie przedstawionego wpisowego /ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń/.
7) Warunki uczestnictwa
a) warunkiem dopuszczenia do udziału w szkółce jest dokonanie wpłaty w kasie Hali sportowej
i zgłoszenie swojego udziału w imprezie,
b) od uczestników niepełnoletnich, wymagany jest obowiązkowo w formie papierowej
załącznik nr 1 do Regulaminu,
c) od osoby pełnoletniej wymagany załącznik nr 2 do Regulaminu (załączniki należy
przedłożyć w biurze nr 3 lub na spotkaniu organizacyjnym, w dniu 15.06.2020 o
godz.16.30), druki oraz Regulamin do pobrania w kasie hali sportowej, biurze nr 3 oraz na
stronie www.mosir.zory.pl
d) posiadanie własnego sprzętu, wymagane: własne rolki, kask, zalecane: ochraniacze
na łokcie kolana, dłonie.
8) Zasady organizacyjne i postanowienia końcowe
a) w trosce o zdrowie i ochronę uczestników szkółki jazdy na rolkach, zajęcia będą odbywały
się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 16 maja 2020. roku:
• uczestnicy korzystający z obiektu są zobowiązani do dezynfekcji rąk wchodząc
i opuszczając obiekt oraz do zachowania dystansu społecznego (organizator zapewnia
środki do dezynfekcji rąk),
• szkółka zostanie uruchomiona przy zapisanych minimum 12 uczestnikach,
• organizator zapewnia 15 minutowy odstęp pomiędzy zajęciami I i II grupy,
b) organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem zajęć /prawo interpretacji
niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi/,
c) zajęcia zostaną poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
d) organizator nie ubezpiecza uczestników szkółki „Rolkowe ABC…” ubezpieczenie pozostaje
w gestii rodziców/opiekunów prawnych,
e) na czas trwania zajęć organizator zapewnia opiekę pielęgniarki,
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie
obiektu podczas zajęć.

