REGULAMIN
AKADEMII JAZDY NA ROLKACH
EDYCJA 29.11.2017 r. – 28.01.2018 r.
I. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, , tel. 32 422 78 53, 422 78 39
www.mosir.rybnik.pl, e-mail: mosir.imprezy@miastorybnik.pl
II. MIEJSCE i TERMINY:
- sala gimnastyczna w Rybniku Niedobczycach przy ul. Górnośląska 108;
- zajęcia prowadzone w niedziele w godzinach 15.00 – 16.30 zgodnie z harmonogramem.
Harmonogram spotkań – GRUPA POCZĄTKUJĄCA (cykl 8 spotkań):
I.
26.11.2017 r.
II.
3.12.2017 r.
III.
10.12.2017 r.
IV.
17.12.2017 r.
V.
7.01.2018 r.
VI.
14.01.2018 r.
VII.
21.01.2018 r.
VIII.
28.01.2018 r.
III. CEL:
- nauka od podstaw oraz doskonalenie jazdy na rolkach;
- zachęcanie do uprawiania prostej formy aktywności ruchowej;
- kształtowanie równowagi oraz właściwej postawy ciała.
IV. UCZESTNICTWO:
- dzieci w wieku od 6 do 12 lat;
- wszyscy uczestnicy posiadają pełną sprawność psychofizyczną;
- wszyscy uczestnicy wyrażają chęć udziału w zajęciach;
- wszyscy uczestnicy przedłożą prowadzącemu lub Organizatorowi zgodę / zgodę rodzica na udział
dziecka w zajęciach;
- wszyscy uczestnicy zobowiązują się do jazdy na rolkach w kaskach i w ochraniaczach;
- uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
Organizator zapewniana uczestnikom na czas prowadzenia zajęć: OGRANICZONĄ ILOŚĆ rolek, kasków
i ochraniaczy.
Mile widziany własny dopasowany sprzęt.
Kask może być rowerowy.
Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich
(lub dziecka) danych osobowych podanych w oświadczeniu i innych zgodach. Administratorem danych
osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Dane w postaci
imię i nazwisko oraz ewentualny wizerunek będą przetwarzane w celu organizacji, realizacji rozgrywek
i publikacji sprawozdania z imprezy sportowej, a imię i nazwisko, ew. adres i nr konta bankowego osoby

dokonującej wpłaty na konto MOSiR - w celu rozliczeń finansowych. Dane w postaci wizerunek (bez
podania imienia i nazwiska) mogą być udostępnione na stronie www.mosir.rybnik.pl, na Facebook’u,
Instagramie oraz na kanale YouTube MOSiR Rybnik. Każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) ma
prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji podanych wyżej celów. W przypadku dokonywania rozliczeń
finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości.
V. ZGŁOSZENIA:
A. INTERNETOWE w terminie do 23.11.2017 r. (czwartek)
- poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej www.mosir.rybnik.pl w
odpowiedniej Aktualności;
link do formularza rejestracyjnego: https://goo.gl/forms/S8CLpDbRxd3w3LUX2
- ze względu na ograniczoną ilość miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń (potwierdzenie przyjęcia na
zajęcia będą realizowane w ciągu 1 dnia roboczego);
- po potwierdzeniu przyjęcia na zajęcia należy dokonać płatności zgodnie z punktem VI. Regulaminu.
B. W DNIU rozpoczęcia Akademii Jazdy na Rolkach (26.11.2017 r.) – przed rozpoczęciem zajęć – POD
WARUNKIEM WOLNYCH MIEJSC.
VI. ODPŁATNOŚĆ (przed pierwszymi zajęciami):
- odpłatność za Akademię Jazdy na Rolkach wynosi 10 zł / os. za cykl 8 spotkań;
- opłatę należy uiścić po potwierdzeniu zgłoszenia i przyjęciu danego uczestnika.
A. PRZELEWEM (w terminie do 24.11.2017 r. – w dniu zajęć należy zabrać ze sobą potwierdzenie
przelewu)
na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72
bank: PKO BP SA, nr rachunku: 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617
w tytule wpłaty należy wpisać: AKADEMIA JAZDY NA ROLKACH + Nazwisko i Imię uczestnika.
B. GOTÓWKĄ
- przed pierwszymi zajęciami w Dziale Organizacji Imprez i Promocji MOSiR Rybnik, ul. Gliwicka 72
(parter) w dni robocze poniedziałek – piątek, w godzinach 7.30 – 14.30
- w przypadku zapisów w dniu rozpoczęcia zajęć (pod warunkiem wolnych miejsc) będzie możliwość
dokonania opłaty na miejscu.
VII. UWAGI KOŃCOWE:
- koszty związane z organizacją zajęć pokrywa Organizator;
- zajęcia będą prowadzone przez Instruktorów Stowarzyszenia Rolki Rybnik;
- uczestnicy podczas zajęć ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW);
- udział w zajęciach jest odpłatnych;
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji Regulaminu;
- Administratorem danych osobowych jest MOSiR Rybnik.

Regulamin: 13.11.2017 r.

