REGULAMIN SZKÓŁKI ŁYŻWIARSKIEJ
1. Szkółka łyżwiarska przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci nieumiejących jeździć na łyżwach.
2. Szkółka przeznaczona jest dla dzieci do jedenastego roku życia.
3. Zajęcia na tafli lodowej odbywają się w poniedziałki i czwartki 1 grupa godz: 17:00, 2 grupa
godz 18:00 i trwają po 60 minut. Pierwsze zajęcia 18.02.2021 r.
4. Odpłatność za zajęcia (20 zł za miesiąc Luty), należy uiścić z góry przed rozpoczęciem kursu w
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dziale Promocji i Organizacji Imprez. tel. 32 267-30-07 lub 505-533414 w godz. 7:00-15:00
5. W przypadku nieobecności dziecka lub niedopuszczenie do zajęć w przypadkach przewidzianych
w regulaminie, odpłatność nie podlega zmniejszeniu lub zwrotowi.
6. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Maksymalna ilość dzieci w grupie 20 osób (grupa
prowadzona jest przez 2 instruktorów)
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn niezależnych.
8. Rodzice(opiekunowie) dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do zapewnienia
dziecku: odpowiedniego ubioru punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia(osoby spóźnione
nie będą dopuszczone do zajęć) kasku(może być kask rowerowy) Dziecko nie posiadające kasku,
nie będzie dopuszczone do zajęć.
9. Uczestnicy szkółki przebierają się w wyznaczonych miejscach. Za rzeczy pozostawione w szatni,
organizator nie ponosi odpowiedzialności.
10. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lodzie oraz uwag trenera.
11. Osoby zagrażające swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, zostaną usunięte z tafli
lodowiska.
12.Rodzice i opiekunowie mają świadomość, że w czasie nauki jazdy, mają miejsce upadki i inne
podobne zdarzenia
13.Ze względu na specyfikę zajęć, za nieszczęśliwe wypadki OSiR nie odpowiada a nauka jazdy
jest prowadzona na wyłączne ryzyko rodziców i opiekunów.
14.Zabrania się jedzenia i picia na tafli lodowej.
15. Wszyscy uczestnicy szkółki oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
obowiązującego na lodowisku.
16.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
Regulaminu.
17.Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach
medialnych przez Organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika.
18.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w oświadczeniu
odnośnie stanu zdrowia/formularzu zgoda na samodzielne uczestnictwo osoby niepełnoletniej (wiek

min. 16 lat) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 r. (Dz.U. z
1997 r., Nr 133, poz.883).
19.Uregulowanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z
regulaminem i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

