Regulamin
I. Cel zajęć
1. Celem zajęć jest popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży.
2. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom izolacji społecznej.
3. Projekt ma na celu wspieranie dzieci w rozwoju psychoruchowym,
wzmocnienie organizmu i ukazanie walorów przebywania na łonie natury,
uczenie szacunku do natury.
4. Poprawa parametrów motorycznych dziecka, wytrzymałości ogólnej,
skoczności, zwinności oraz sprawności ogólnej oraz wzmocnienie cech
charakteru – wytrwałości, odwagi, a także wspóprca w grupie, rozwój
empatii.
II. ORGANIZATOR
AMS – Akademia Młodego Sportowca – www.ams-sport.pl
Akademia Biegowa Kartuzy
III. Terminy, miejsce, grupy wiekowe
NINJA AMS KARTUZY
19.03 (sobota)
5-7 lat – 10:00
8-14 lat – 11:15
BILOWO
26.03 (sobota)
5-7 lat – 10:00
8-14 lat – 11:15
BILOWO

Miejsce zbiórki:


Kartuzy NINJA AMS
Bilowo – parking za leśniczówką, koło cmentarza.

IV. Uczestnicy
1. Zajęcia skierowane są do wszystkich chętnych podopiecznych – dzieci i
młodzieży Akademii Młodego Sportowca z wszystkich lokalizacji AMS, STARS
oraz uczestników zajęć Aktywnego Przedszkolaka.
2. Koszt udziału:
- stali uczestnicy zajęć AMS, STARS, Aktywnego Przedszkolaka 25 zł.
- uczestnicy nie związani z AMS – 30 zł.
3. Płatność za pomocą systemu tpay. Link generowany jest przy zgłoszeniu.

V. Konkurencje, warunki uczestnictwa i zgłoszenie
1. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie zgłoszenia na stronie
www.elektronicznezapisy.pl
2. Na każdą grupę wiekową obowiązuje limit uczestników.
Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną lub do wyczerpania miejsc! Decyduje
kolejność zgłoszenia i dokonania opłaty. Po wypełnieniu limitu na dany termin – lista
zostaje automatycznie zamknięta. W takim przypadku zapraszamy na inny termin
zajęć
VI. Inne
1. Uczestnik musi posiadać odpowiedni strój i obuwie dostosowane do
warunków pogodowych oraz takie, które mogą ulec ubrudzeniu, zniszczeniu.
2. Uczestnicy, którzy się spóźnią nie wezmą udziału w zajęciach.
3. będą przed każdymi zajęciami pojawiają się ok. 10 min. wcześniej, można
zostawić dziecko i odebrać je po zajęciach.
4. Trenujemy bez zględu na pogodę. W razie bardzo niekorzystnych warunków
zajęcia zostają przełożone lub odwołane, a opłata za zajęcia zwrócona na
konto w ciągu 48h lub przełożone na inny termin wyznaczony przez AMS.
VII. Świadczenia organizatora
1. Uczestnicy muszą posiadać aktualne badanie lekarskie i brak wszelkich
przeciwskazań lekarskich do uprawiania aktywności fizycznej opartej o
wytrzymałość, a ich pozwalający na udział w terenowych zajęciach
sportowych AMS, zaakceptoać regulamin.
2. Dzieci na czas wydarzenia pozostają pod opieką trenera AMS.

V. Uwagi końcowe
1. Uczestnicy zajęć sportowych są zobowiązani do stosowania się do
ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń trenera.
2. Rodzice i uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych oraz swego wizerunku dla potrzeb organizatora, wyrażają
zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i
reklamowych zajęć.
3. Oświadczenie covid19 - każdy uczestniczący w wydarzeniu oświadcza, że
jest zdrowy, nie przebywa na kwarantannie oraz, że nie miał styczności w
ciągu ostatnich dni z osobami przebywającymi na kwarantannie.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków we własnym zakresie.

www.ams-sport.pl

