Regulamin zajęć „Aktywne Ferie” 2018
1. Cel zajęć:
 Aktywizacja dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
 Przedstawienie różnorodnych form spędzania wolnego czasu.
2. Organizator:
 Organizatorami poszczególnych zajęć są podmioty określone w harmonogramie
ferii.
3. Termin i miejsce:
 Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie
www.sportgdansk.pl
 Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej na każde zajęcia.
4. Zgłoszenia:
 Wcześniejsze zapisy konieczne są na zajęcia:
a) „Piłka Nożna” – rezerwacji należy dokonać poprzez formularz wskazany na
stronie: www.sportgdansk.pl
b) „Aktywne Ferie z Lechia Tennis Club” – rezerwacji należy dokonać poprzez
formularz wskazany na stronie: www.sportgdansk.pl
c) „Zimowa Szkoła Ratownictwa” i „Mały ratownik”– rezerwacji należy dokonać
poprzez formularz wskazany na stronie: www.sportgdansk i
www.kapieliskagdansk.pl
d) „ Ferie na Zaruskim” – rezerwacji należy dokonać poprzez wysłanie
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.sportgdansk.pl i
www.zaruski.pl
e) „Nurkowanie” – rezerwacji należy dokonać poprzez stronę www.cn-tryton.pl

5. Inne postanowienia:
 Regulamin obejmuje wszystkie zajęcia organizowane w ramach „Aktywnych ferii”,
tj.:
Basen za zeta, Rodzinne pływanie za 5 zł, Zimowa szkoła ratownictwa, Mały
ratownik, Hokej podwodny, Treningi Judo, Badminton, Piłka Nożna, Nurkowanie,
Ferie na Zaruskim, Aktywne Ferie z Lechia Tennis Club.
 Warunkiem uczestnictwa we wszystkich wyżej wymienionych zajęciach jest
okazanie pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) oraz ważnej legitymacji
szkolnej.
 Zajęcia są bezpłatne.
 Wszystkie zajęcia podczas ferii są dostępne dla dzieci i młodzieży szkolnej w
wieku do 16 lat (Szkoły Podstawowe i Gimnazja).
 Uczestników obowiązuje strój sportowy, oraz zmienne obuwie sportowe.
 Podpisanie zgody przez Rodzica/Opiekuna jednoznaczne jest z akceptacją
Regulaminu.
 Rodzice/ Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka na zajęcia
i z powrotem.
 Dowóz i odbiór dziecka- uczestnika ferii odbywa się we własnym zakresie i na
własny koszt Rodziców/Opiekunów.












Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków
zaistniałych w czasie trwania zajęć.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki schorzeń, ani innych
przeciwwskazań dziecka do udziału w zajęciach.
Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem
uczestników zajęć, wykonanych podczas zajęć z udziałem uczestników,
do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika
zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania poleceń
instruktora.
Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i uczestniczą w zajęciach na
własne ryzyko i odpowiedzialność.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zajęć, programu
poszczególnych dnia lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów zajęć.

