REGULAMIN AKCJI „ROZRUSZAJ SIĘ W WAKACJE”

1. Treningi w ramach akcji „ROZRUSZAJ SIĘ W WAKACJE” odbywają się na stadionie piłkarskolekkoatletycznym przy ul. Rekreacyjnej 1.
2. Organizatorem zajęć jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
3. Zajęcia mają charakter cyklicznych, cotygodniowych treningów ogólnorozwojowych.
4. Zajęcia przeznaczone są dla mieszkańców Świebodzic i okolic, mają na celu propagowanie
aktywnego trybu życia oraz integrację lokalnej społeczności.
5. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizator zapewnia opiekę wykwalifikowanego trenera
oraz udostępnia stadion piłkarsko-lekkoatletyczny.
6. Każdy trening trwa 90 minut.
7. Uczestnik na potrzeby organizowanych treningów ma mieć odpowiednie zmienne ubranie
sportowe stosowne do warunków pogodowych oraz typu prowadzonych zajęć.
8. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowywania się w sposób odpowiedni,
poszanowania innych Uczestników oraz stosowania się do poleceń trenera.
9. Dopuszcza się udział w treningu osób poniżej 16 roku, z zastrzeżeniem, że wymagana jest
równocześnie obecność na tym samym treningu rodzica bądź opiekuna prawnego.
10. Osoby w wieku 16 – 18 lat, zobowiązane są dostarczyć wymaganą zgodę rodzica bądź
opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia określa Organizator.
11. Aby wziąć udział w akcji „Rozruszaj się w wakacje” uczestnik zobowiązany jest jednorazowo
wypełnić oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego rodzaju
zajęciach wraz z oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO). Wzór
oświadczenia określa Organizator.
12. Biorąc udział w zajęciach, uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na publikację Jego wizerunku
na dedykowanej stronie internetowej ogólnie dostępnych mediów społecznościowych.
Spełnienie tego warunku jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w zajęciach
sportowych.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy
Regulaminu ogólnego OSiR Świebodzice Sp. z o.o.
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