
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  MALI WOJOWNICY

 1. Organizator :
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
 - Centrum Sportu i Rekreacji AGATSU, ul. Sączewskiego11/8 , 42-500 Będzin

2. Cel zajęć :
- Propagowanie aktywnego spędzania czasu 
- Pogłębiania zamiłowania do sportu 
- nauka podstawowych technik samoobrony
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo-manualnej, wzrokowo-nożnej i segmentowej
- Umocnienie i doskonalenie schematów motorycznych 

3. Miejsce i termin zajęć : 
- Zajęcia odbywają się na sali sportowo-znajdującej się na terenie Szkoły Podstawowej 
numer 9 przy ulicy Jedności 42, w każdą  środę o godzinie 17:00 i trwają do godziny 
18:00.

 4. Zapisy :
- OSiR Będzin, Dział Promocji i Organizacji Imprez, tel. 32 267 30 07 wew. 31, 
kom.505 533 414

5. Warunki uczestnictwa : 
- Podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia.
- Podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
- Wiek 6 – 13 lat. 
- Opłata miesięczna 10 zł

6. SPRAWY KOŃCOWE:
 - Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za 
urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy.
- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we 
własnym zakresie.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na 
terenie obiektu. - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji 
niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.
- W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator, 
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji 
Regulaminu,
- Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w 
informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska 
uczestnika. 
- 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).

 7. Wzięcie udziału w zajęciach stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym 
regulaminem.


