REGULAMIN
AKADEMIA JAZDY NA ŁYŻWACH - 2018
I. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.
ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, , tel. 032 422 78 53, 422 78 39
www.mosir.rybnik.pl, e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl
II. TERMINY ZAJĘĆ:
* Każda niedziela (pod warunkiem odpowiednich warunków pogodowych) – od 7 stycznia 2018 do
25 lutego 2018 - 8 lekcji, zgodnie z poniższym harmonogramem:
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r. – zajęcia podsumowujące – rozdanie dyplomów.

* godz. 8:30 – 9:30 – I grupa początkująca
(grupa dedykowana dla dzieci w wieku 6-8 lat)
* godz. 9:30 – 10:30 – II grupa początkująca
(grupa dedykowana dla dzieci w wieku 9-12 lat)
(Przydzielenie do poszczególnych grup przeprowadzi Organizator, uczestnicy zostaną
powiadomieni o przypisaniu do danej grupy drogą e-mailową lub telefoniczną, listy
zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.mosir.rybnik.pl).
Na zajęcia należy przybyć 15 minut przed ich rozpoczęciem – wydawanie łyżew i kasków.
III. CEL:
* nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach
* zachęcanie do uprawiania prostej formy aktywności ruchowej
* kształtowanie równowagi oraz właściwej postawy ciała
IV. MIEJSCE:
Miejsce spotkań: Lodowisko za kąpieliskiem „RUDA” w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72
V. UCZESTNICTWO:
W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku od 6 – 12 lat, które:
* posiadają pełną sprawność psychofizyczną
* wyrażają chęć udziału w zajęciach (bez względu na poziom umiejętności)
* przedłożą prowadzącemu zgodę rodziców na udział w zajęciach

* koniecznym jest, aby dzieci posiadały na zajęciach własne ochraniacze łokci oraz kolan
* uczestnicy w czasie trwania zajęć, powinni posiadać rękawice na dłoniach, a na głowie kask
(dostarcza organizator)
* dla uczestników Akademii Jazdy na Łyżwach, MOSiR Rybnik udostępnia kaski oraz łyżwy
* uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym odbywają się
zajęcia
VI. ZGŁOSZENIA:
Zapisy do poszczególnych grup trwają do wyczerpania miejsc wolnych: 20 miejsc na każdą z grup,
plus 5 miejsc rezerwowych. Podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń, które należy dokonywać
w terminie do 4 stycznia włącznie.
Zgłoszenia dokonywane są za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie
www.mosir.rybnik.pl w odpowiednim artykule AKTUALNOŚCI. W przypadku wolnych miejsc (lub
rezygnacji zgłoszonych wcześniej uczestników) będzie możliwość dopisania uczestników w dniu
pierwszych zajęć, przy czym pierwszeństwo mają osoby z listy rezerwowej.
VII. ODPŁATNOŚĆ:
* odpłatność za Akademię Jazdy na Łyżwach wynosi 10 zł/os. za wszystkie spotkania w ramach
jednej wybranej grupy
* opłatę należy uiścić przed pierwszymi zajęciami
* opłaty można dokonać w kasie lodowiska – podając: zajęcia w ramach Akademii Jazdy na
Łyżwach 2018
VII. ZGŁOSZENIA:
Zapisy do grupy trwają do wyczerpania miejsc wolnych (decyduje kolejność zgłoszeń
-20 osób + 5 na liście rezerwowych). Odbywać się będą poprzez Elektroniczny Formularz Zgłoszeń,
dostępny na stronie www.mosir.rybnik.pl w odpowiedniej Aktualności.
VIII. UWAGI KOŃCOWE:
1. Zajęcia prowadzi doświadczony łyżwiarz uprawnieniami do prowadzenia zajęć z dziećmi.
2. Udział w zajęciach jest odpłatny.
3. W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych do przeprowadzenia zajęć –
poszczególne spotkania mogą zostać odwołane. Informacje o odwołanych zajęciach będzie można
uzyskać dzwoniąc do obsługi lodowiska pod numerem telefonu: 721 316 068 dodatkowo w miarę
możliwości technicznych na stronie internetowej www.mosir.rybnik.pl w aktualnościach będzie
zamieszczany komunikat o odwołanych zajęciach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.
5. Administratorem danych osobowych jest MOSiR Rybnik.

POWIEDZ KOLEGOM I KOLEŻANKOM
RODZICE! PRZYPATRUJĄC SIĘ DZIECIOM, MOŻECIE SIĘ WIELE NAUCZYĆ!
PRZYJDŹCIE RAZEM !!!

