
 

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach 

w ramach akcji „Aktywna Zima” 
 

 

Imię i nazwisko.............................................................................................................. 

 

Data i miejsce urodzenia............................................................................................... 

 

Dokładny adres.............................................................................................................. 

 

Telefon kontaktowy....................................................................................................... 

 

e-mail.............................................................................................................................. 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo naszego dziecka 

                                  

…....................................................................... 

( imię i nazwisko dziecka ) 

 

w zajęciach w ramach akcji ,, Aktywna Zima” organizowanej przez Miejskie 

Centrum Sportu w Ząbkach a także zobowiązuję się do przestrzegania 

Regulaminu. 

 

 

 

…..................................                                                 ….......................................... 

(miejscowość i data)                                                   ( podpis rodzica, opiekuna) 

 

 

 

 

Regulamin akcji ,,Aktywna Zima” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogóle 

 

1. Organizatorem akcji „Aktywna Zima” jest Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach. 

2. Akcja „Aktywna Zima” prowadzona będzie podczas ferii zimowych w Ząbkach w dniach od 

19 stycznia do 30 stycznia 2015  roku na obiektach MCS Ząbki oraz w szkole podstawowej 

nr 2 w Ząbkach. 

3. Uczestnikami zajęć w ramach akcji „Aktywna Zima” mogą być uczniowie szkół 

podstawowych. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przedstawienie: 

• deklaracja udziału w zajęciach wraz ze zgodą opiekunów prawnych na uczestnictwo i zgodą 

na przestrzeganie regulaminu 



• dowodu wniesienia opłaty za zajęcia 

• ważnej legitymacji uczniowskiej 

• oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

4. Opłata wynikająca z cennika akcji „Aktywna Zima” będzie przyjmowana gotówką w kasie  

Pływalni (ul. Słowackiego 21    05-091 Ząbki) 

5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić uczestnikom aktywny i ciekawy 

wypoczynek, w możliwie najlepszych warunkach i pod właściwą opieką. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie „Aktywna Zima”, 

podyktowanych szczególnymi względami, na które nie ma bezpośredniego wpływu. 

7. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników, organizator zastrzega 

sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do osób w sposób 

rażący łamiący zasady uczestnictwa w zabawach, szkoleniach i innych atrakcjach 

przewidzianych w programie. 

8. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika, odpowiedzialność finansową ponosi 

opiekun prawny. 

9. Organizator nie odpowiada za zgubienie, zniszczenie bądź kradzież wartościowych 

przedmiotów uczestników, pozostawionych bez nadzoru. 

10. W razie rezygnacji bądź dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z zajęć, organizator nie 

zwraca kosztów. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji „Aktywna Zima” o ile nie zgłosi się 

odpowiednia ilość uczestników.  

 

 

Rozdział II 

Obowiązki Organizatora 

 

1. Realizacja zajęć zgodnie z programem akcji „Aktywna Zima” 

2. Zapewnieni kadry instruktorskiej podczas przewidzianych zajęć 

3. Zapewnienie opieki medycznej podczas przewidzianych zajęć. 

4. Zapewnienie należytego przygotowania infrastruktury w obiektach MCS potrzebnej do 

realizacji przewidzianych zajęć w programie. 

5. Zapewnienie dobrej zabawy i przyjaznej atmosfery podczas przewidzianych zajęć w 

programie. 

6. Zapewnienie realizacji przewidzianych zajęć w programie, zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowych. 

 

Rozdział III 

Obowiązki Uczestników 

 

1. Obowiązkowe jest zapoznanie się z regulaminem akcji „Aktywna Zima”, regulaminem 

basenu, programem oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi akcji 

„Aktywna Zima” 

2. Przestrzeganie niniejszego regulaminu. 

3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowych. 

4. Wykonywanie poleceń Organizatora podczas trwania zajęć. 

5. Natychmiast powiadamiać organizatora o zaistniałych problemach i wypadkach. 

6. Szanować cudzą i osobistą własność. 

 

 

 

 

 


