
 

REGULAMIN „Sportowe Ferie 2018” 

 

Termin: 12.02-16.02.2018r.  

Termin: 19.02-23.02.2018r. 

(właściwe podkreślić) 

 
Wychowawcy podczas trwania „Sportowych Ferii 2018” dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 

wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób 
przyjemny, pożyteczny i bezpieczny. 

 
1. Organizatorem „Sportowych Ferii 2018” jest Klub Sportowy LKS Radziszowianka ul. Skawińska 3. 
2. „Sportowe Ferie 2018” odbywają się w dwóch terminach: 12.02-16.02.2018r.  lub 19.02-23.02.2018r.  
3. Zajęcia realizowane są na terenie hali sportowej LO w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 17 oraz w miejscach 

przewidzianych w harmonogramie zajęć/wycieczek. 
4. Uczestnikami „Sportowych Ferii 2018” są dzieci zrzeszone w Klubie LKS Radziszowianka. 
5. Uczestnicy przebywają pod opieką trenera/wychowawcy od godz. 10.00 do godz.16.30 (odbioru dziecka z zajęć). 
6. Rodzice odpowiedzialni są za bezpieczną drogę dziecka na miejsce zbiórki, odbiór dziecka i  bezpieczny powrót 

dziecka z zajęć. 
Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej.  

7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice zobowiązani są napisać stosowne oświadczenie i 
doręczyć je organizatorowi zajęć.  

8. Uczestnicy „Sportowych Ferii 2018” mają prawo do:  
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach sportowych, wycieczkach oraz imprezach organizowanych podczas 

ich trwania. 
 korzystania z  urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu za zgodą trenera/wychowawcy. 

9.  Uczestnicy mają obowiązek:  
 przestrzegać Regulaminu „Sportowych Ferii 2018”,  
 przestrzegać Regulaminu hali sportowej, basenu, lodowiska, stoku narciarskiego i innych miejsc, w których 

realizowane będą zajęcia, 
 podporządkować się poleceniom trenera, wychowawcy/instruktora oraz inny osób realizujących zajęcia 
 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia oraz brać udział w realizacji programu,  
 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  
 szanować mienie, sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne,  
 kulturalnie zachowywać się i być przykładem dla innych, 
 przestrzegać zasad poruszania się po drogach, nie oddalania się bez wiedzy trenera/wychowawcy od grupy,  
 nie stosowania przemocy wobec innych uczestników oraz nie używania niecenzuralnych słów. 

10. Uczestnicy „Sportowych Ferii 2018” zobowiązani są do zapoznania się oraz do przestrzegania zasad 
obowiązujących na hali sportowej, basenie, lodowisku, stoku narciarskim oraz wszędzie tam gdzie mają miejsce 
zajęcia. 

11. W przypadku wyrządzenia szkód przez uczestnika „Sportowych Ferii 2018” jego Rodzice/Opiekunowie mogą 

zostać obciążeni kosztami materialnymi naprawy wyrządzonej szkody. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, spowodowanych złymi warunkami pogodowymi. 
13.  Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników „Sportowych Ferii 2018”. 
14. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

trenera/wychowawcy, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności 
wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach.  

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za 
niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa podczas  
„Sportowych Ferii 2018”. 

16.  Warunkiem uczestnictwa w „Sportowych Feriach 2018” jest wypełnienie i dostarczenie do 
Organizatora  Karty Kwalifikacyjnej,  oraz zapoznanie się i złożenie podpisu pod  Regulaminem. 

 
Z treścią powyższego Regulaminu zapoznałem (am) się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść. 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w „Sportowych Feriach 2018”.  
Jednocześnie oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w  

„Sportowych Feriach 2018” oraz zajęciach sportowych realizowanych w trakcie ich trwania. 
 
 

………………………………………………………………                                    ……………………………………………………………… 
              (Miejscowość, data)                                                                                  (Podpis Rodzica, opiekuna prawnego) 
 
 

………………………………………………………………                                     ……………………………………………………………… 
              (Miejscowość, data)                                                                                                 (Podpis Dziecka) 


