
REGULAMIN  
„W krainie lodu” – zabawa karnawałowa dla dzieci 

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2020 
 
I. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach ul. Wolności 36a. 
 
II. Cel imprezy: 
a) uatrakcyjnienie wolnego czasu dla dzieci spędzających ferie zimowe w mieście, 
b) popularyzacja i upowszechnianie wszelkiego rodzaju aktywności ruchowej wśród dzieci. 
 
III. Termin i miejsce: 
17.01.2020, lodowisko przy Hali Sportowej, ul. Folwarecka 10. 
 
IV. Kategorie wiekowe: 
W imprezie mogą wziąć udział dzieci od 6 do 15 roku życia. 
 
V. Zgłoszenia: 
a) początek imprezy godz. 11.00 planowane zakończenia ok. godz. 13.30. 
b) rejestracja uczestników od godz. 10. 30 
 
VI. Warunki uczestnictwa: 
1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie 
Zawodów Oświadczenia (załącznik nr 1) wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego. 
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  
w Sekretariacie Zawodów. 
Oświadczenie zawiera: 
a) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
b) numer telefonu kontaktowego, 
c) imię i nazwisko dziecka, 
d) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem 
imprezy i akceptacją jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w imprezie, informację 
o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych 
z organizacją i promocją imprezy. 
 
2. Nadzór nad dziećmi: 
a) dzieci uczestniczące w imprezie w ramach grup zorganizowanych muszą być pod opieką 
wychowawcy, 
b) w ramach wejść indywidualnych dzieci w wieku 6-8 lat – muszą znajdować się pod opieką 
rodzica lub opiekuna prawnego zarówno podczas weryfikacji jak i trwania imprezy. Obecność 
rodzica/opiekuna prawnego nie jest obowiązkowa w przypadku dzieci w wieku 9-15 lat gdzie 
wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.  
 
VII. Sposób przeprowadzenia imprezy: 
Impreza zostanie przeprowadzona na terenie lodowiska (ul. Folwarecka). Impreza odbędzie się 
według przygotowanego programu, na który składają się: pokazy, warsztatów, gry i zabawy, 
konkurencje sportowe oraz zabawa przy muzyce z DJ’em. 
 
VIII. Nagrody, upominki, wyróżnienia 



Wśród uczestników Organizator dokona wyboru laureatów w konkursie na najładniejsze 
przebranie karnawałowe – „Króla i Królową Balu”. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają słodki 
upominek. 
 
IX. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
2. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Ubezpieczenie pozostaje w gestii rodziców/opiekunów prawnych. 
Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników. 
4. Na czas trwania zajęć organizator zapewnia opiekę medyczną. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie 
obiektu. 
6. Osoby zgłaszające dziecko do imprezy winny zapoznać się z Regulaminem imprezy oraz regulaminem 
lodowiska. 
7. Zgodnie z regulaminem obiektu na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie 80 osób. Bezpłatny 
wstęp uwarunkowany jest posiadaniem przebrania karnawałowego. 
8. Organizator umożliwia w czasie zajęć odpłatne wypożyczenie łyżew zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. 
9. Za szczególnie nieodpowiednie zachowanie się (zachowanie określa organizator) podczas imprezy 
organizator może podjąć decyzję o natychmiastowym wykluczenia uczestnika.  
10. Każdy uczestnik powinien dostosować ubiór do panujących warunków atmosferycznych. 
 
  
 
Organizator 
MOSiR Żory 


