
REGULAMIN  FERII NA SPORTOWO’ 2020

1. Organizatorem Ferii na Sportowo’2020 w formie zajęć rekreacyjno sportowych jest Urząd 
Miasta Imielin – Referat EZKZ, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin.

2. Zapisy uczestników odbędą się osobiście w dniu rozpoczęcia zajęć tj. 13 stycznia 2020 roku o
godz. 10.00 u instruktora w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul.K.Miarki 7.

3. Wakacje na sportowo będą odbywać się na terenie Hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 ul. K.Miarki 7, 41-407 Imielin.

4. Udział w Feriach na sportowo’2020 jest nieodpłatny.

5. Ferie na sportowo’2020 trwają jeden tydzień, w dniach: od 13 stycznia do 17 stycznia 2020 
roku w godzinach: od 10:00 do 13:00.

6. Uczestnikami wakacji na sportowo są dzieci i młodzież w wieku od  7 do 15 lat /uczniowie 
szkoły podstawowej, mieszkańcy Imielina/. Ilość uczestników : 26 osób.

7. Uczestnicy Ferii na sportowo’2020 przebywają pod opieką prowadzącego od poniedziałku do
piątku w godzinach od 10:00 do 13:00. Przestrzegamy punktualności. 

8. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem prowadzącego według opracowanego 
harmonogramu. 

9. Prowadzący odnotowuje obecności i nieobecności uczestników w czasie trwania Ferii na 
sportowo’2020 . 

10. Uczestnik Ferii na sportowo’2020  jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz wszystkich regulaminów w miejscach pobytu i w 
czasie zajęć w terenie.

11. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice/ prawni   
opiekunowie. 

12. Zakazane jest samodzielne opuszczanie terenu obiektu.

13. W przypadku konieczności opuszczania zajęć w celu udania się do szatni lub toalety należy 
ten fakt zgłosić prowadzącemu.

14. W czasie zajęć sportowych obowiązuje zakaz żucia gumy.

15. Wszelkie skaleczenia, urazy, stan złego samopoczucia lub inne problemy i nieprawidłowości 
należy zgłaszać niezwłocznie osobie prowadzącej  zajęcia.

16. Uczestnicy Ferii na sportowo’2020 o mają obowiązek:
a. posiadania odpowiedniego obuwia  i stroju sportowego,
b. postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
c. zmieniania stroju po zajęciach sportowych, w tym obuwia,
d. przestrzegania zasad higieny osobistej,
e. szanowanie rzeczy własnych i kolegów,
f. przestrzegania ogólnych zasad BHP, PPOŻ, poruszania się po drogach,
g. natychmiastowego powiadomienia prowadzącemu o zaistniałych problemach i 

wypadkach.
17. Rodzic/opiekun prawny w Deklaracji Uczestnictwa w zajęciach może wyrazić zgodę na 

wykorzystywanie zdjęć  z wizerunkiem dziecka, uczestniczącego w zajęciach 
organizowanych przez Urząd Miasta Imielin. Zgoda obejmuje wykorzystanie wykonanych 
zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium,  w celu informacji i promocji zajęć. 

18. Każdy  uczestnik zobowiązany jest do używania zmiennego obuwia sportowego z jasną 
podeszwą. 

19. Organizator  nie odpowiada za cenne rzeczy np. telefony komórkowe, tablety, biżuterię 
przynoszone przez uczestników na wakacje na sportowo oraz ich zniszczenie lub zagubienie.



20. Organizator Ferii na sportowo’2020  zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

21. Warunkiem uczestnictwa dziecka w „Feriach na sportowo’2020” jest zaakceptowanie 
wszystkich punktów niniejszego regulaminu i złożenie DEKLARACJI UCZESTNICTWA W
ZAJĘCIACH „FERIE NA SPORTOWO 2020”.

22. Dzieci są odbierane z miejsca pobytu wyłącznie przez osoby wskazane w DEKLARACJI 
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH „FERIE NA SPORTOWO 2020”.
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