
REGULAMIN AKCJI „LATO W MIEŚCIE” 

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 
 

Postanowienia Ogólne 

 

1. Organizator: 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna. 

2.  Terminy i miejsce prowadzonych zajęć sportowych:  

 18–22 lipca 

 25–29 lipca  

 1–5 sierpnia 

 8–12 sierpnia 

 

3. Miejsce: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-

Jeziorna oraz pływalnia w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Wacława 

Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna. Zajęcia sportowe będą odbywać  

się od godz. 9.00 do godz. 14.00. 

4. W akcji „Lato w mieście” mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Gminy                       

Konstancin-Jeziorna. Potwierdzenie miejsca zamieszkania należy udokumentować ważną 

Konstancińską Kartą Mieszkańca. 

5. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Obligatoryjna jest opłata za wejścia 

na pływalnię, zgodna z cennikiem CKR Konstancin. 

6. Zapisy na zajęcia będą prowadzone w terminie od 27 czerwca do 1 lipca 2022 r. w Biurze 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w godzinach 12.00-16.00 oraz w recepcji 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w godzinach 16.00-19.00. Zapisu dokonuje się 

osobiście,  

na podstawie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania w Gminie Konstancin-

Jeziorna, wystawionego na rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika. Warunkiem 

uczestnictwa jest złożenie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego 

Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1). 

7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapewnienia dziecku posiłku 

regeneracyjnego na czas uczestnictwa dziecka w zajęciach np.: kanapka, sałatka, owoc. 

8. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Grupy wiekowe: 8 – 14 lat (rok urodzenia 2008 – 2014). 

10. Zajęcia odbywają się pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego – instruktorów 

sportu. 

11. Program zajęć sportowych jest załącznikiem nr 3 do Regulaminu. 

12. Organizator zapewnia materiały, przyrządy, sprzęt sportowy potrzebny do realizacji zajęć  

oraz wodę do picia. 



13. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych. 

14. Uczestnik zajęć przychodzi na zajęcia sportowe w stroju sportowym. 

15. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku wystąpienia 

objawów chorobowych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do bezzwłocznego 

odebrania dziecka z zajęć. 

16. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania 

uczestników zajęć. 

17. W przypadku, gdy dzieci są odbierane z zajęć przez osoby trzecie rodzic/opiekun 

jest zobowiązany do wypełnienia Upoważnienia (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

18. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie oświadcza, iż nie sprawuje 

opieki nad dzieckiem poza godzinami zajęć akcji „Lato w mieście”, tj. poza godzinami                                          

9.00 - 14.00. Obowiązek i odpowiedzialność z tytułu opieki nad dzieckiem poza 

godzinami zajęć akcji „Lato w mieście”, tj. poza godzinami 9.00 - 14.00 spoczywa 

na rodzicu/prawnym opiekunie. 

19. Samowolne oddalenie się uczestnika zajęć od opiekunów, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń instruktorów, nieprzestrzeganie Regulaminu będzie karane 

upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach. 

20. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice                                          

lub opiekunowie prawni. 

 


