
REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH  

W CZASIE FERII ZIMOWYCH 

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. Termin i godziny prowadzonych zajęć sportowych:  

3. 13 luty - 17 luty 2023 r. w godzinach 10.00 – 16.00 

4. 20 luty – 24 luty 2023 r. w godzinach 10.00 – 16.00 

 

5. Miejsce zajęć: 

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

lodowisko w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie. 

6.  Uczestnictwo w zajęciach oraz wstęp na lodowisko są bezpłatne. 

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

w hali sportowej oraz na lodowisku. 

8.  Prowadzenie zajęć na lodowisku uzależnione jest od warunków atmosferycznych. 

9. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie zamieszkujący w Gminie Konstancin-

Jeziorna.  

10. Zapisy na zajęcia będą prowadzone w terminie 24 -25 stycznia 2023 r. w Biurze 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w godzinach 9.30 - 16.00 oraz w kasie Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w godzinach 16.00 - 21.00.  Zapisu dokonuje się osobiście. 

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna 

prawnego Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

11. Liczba miejsc jest ograniczona - 50 miejsc. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

12. Grupy wiekowe 8 – 14 lat (rok urodzenia 2009 – 2015). 

13. Zajęcia odbywają się pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów sportu. 

14. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe. 

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

uczestników zajęć.  

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

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

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

opieki nad dzieckiem poza godzinami zajęć. Obowiązek odpowiedzialności z tytułu opieki 

nad dzieckiem poza godzinami zajęć, spoczywa na rodzicu/prawnym opiekunie. 



18. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

instruktorów, nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika 

z udziału w zajęciach. 

19. Za szkody wyrządzone przez małoletniego, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


