
      
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania ,, Sport dla Wszystkich"; działania

,, Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży" oraz ze środków Gminy Wieruszów w ramach  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.

REGULAMIN 
zajęć łyżwiarskich 

1. Zajęcia łyżwiarskie przeznaczone są dla typów zaawansowania :
– nauka jazdy na łyżwach dla początkujących;
– nauka jazdy figurowej na łyżwach ( podstawy jazdy figurowej);
2. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
3.  Zajęcia  na  tafli  lodowej  odbywają  się  trzy razy w tygodniu po 60 minut,  w Gminnym Ośrodku Sportu i
Turystyki w Wieruszowie przy ul. Sportowej 4.
4. Organizator Zastrzega sobie prawo odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn niezależnych. Odwołane zajęcia
odbędą się w innym wcześniej wyznaczonym terminie.
5.  Rodzice  (opiekunowie)  dzieci  uczestniczących  w  zajęciach  zobowiązani  są  do  zapewnienia  dziecku:  -
odpowiedniego ubioru ,punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia (osoby spóźnione nie będą dopuszczone
do zajęć); - kasku (może być kask rowerowy), dziecko nie posiadające kasku, nie będzie dopuszczone do zajęć.
Uczestnicy nie posiadający swoich łyżew cz kasków mogą skorzystać z wypożyczalni na miejscu.
6. Uczestnicy zajęć przebierają się w wyznaczonych miejscach. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
7. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lodzie oraz uwag trenera.
8. Osoby zagrażające swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, zostaną usunięte z tafli lodowiska.
9.  Rodzice/opiekunowie  mają  świadomość,  że  w  czasie  nauki  jazdy,  mają  miejsce  upadki  i  inne  podobne
zdarzenia.
10. Ze względu na specyfikę zajęć, za nieszczęśliwe wypadki WKS Prosna nie odpowiada, a nauka jazdy jest
prowadzona na wyłączne ryzyko rodziców i opiekunów.
11.Uczestnicy zajęć ubezpieczeni są na kwotę 10 000 zł od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. Zabrania się jedzenia i picia na tafli lodowej.
13.  Wszyscy  uczestnicy  szkółki  oraz  ich  opiekunowie  zobowiązani  są  do  przestrzegania  obowiązującego
regulaminu lodowiska oraz wypożyczalni łyżew.
14.  Opiekun/Rodzic  wyraża  zgodę  na  opublikowanie  przez  organizatora  na  łamach  strony  internetowej  i  w
informacjach medialnych, wizerunku dziecka.
15.  Uczestnictwo  na  zajęciach  jest  równoznaczne  z  potwierdzeniem  zapoznania  się  z  regulaminem  i
zobowiązaniem  do  jego  przestrzegania.  Postanowienia  Niniejszego  regulaminu,  powstały  w  trosce  o
bezpieczeństwo Państwa Dzieci i dobrą organizację zajęć.

UWAGI:
W ramach programu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach projektu prócz  rozwoju
i kształtowania umiejętności sportowych specjalny nacisk kładziony będzie na wartości wychowawcze a także
wyrabianie wśród młodych ludzi prawidłowych postaw i zachowań. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzona
zostanie  pogadanka  nt.  wpływu  w/w  zajęć  na  rozwój  fizyczny  człowieka,  umiejętności  współdziałania  i
zachowania  w grupie,  rywalizacji,  rozwiązywania  konfliktów.  Ponadto wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani
zostaną przez prowadzącego do przestrzegania podczas zajęć właściwych zasad postępowania. A do nich należą:
- Nie piję, nie biorę, nie palę.
- Nie przeklinam
- Przestrzegam zasady fair – play podczas zajęć
- Nie stosuję przemocy
- Nie wyśmiewam się i nie krytykuję
- Pozostawiam za sobą porządek


