
REGULAMIN 

zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach programu: „Wakacje bez używek” 

 pn. „Osiedlowy Animator Sportowy” 

1. Regulamin określa zasady realizacji zajęć sportowo –rekreacyjnych w ramach programu 

„Wakacje bez używek” pn. „ Osiedlowy Animator Sportowy”, w tym zasady uczestnictwa 

w zajęciach. 

 

2. Organizatorem zajęć sportowo – rekreacyjnych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 w Sieradzu. 

3. Zajęcia prowadzone są przez Animatora Sportu 

4. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób biorących udział w zajęciach, zwanych dalej 

uczestnikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania uczestnikom odpowiednich  

poleceń. 

5. Zajęcia są ogólnodostępne i nieodpłatne, a ich udział w nich dobrowolny 

6. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą brać udział w zajęciach pod warunkiem 

podpisania zgody na udział dziecka w zajęciach. Podpisaną przez rodzica/opiekuna 

prawnego zgodę przekazuje się Animatorowi podczas zajęć. Formularz dostępny jest u 

Animatora oraz na stronie internetowej www.mosirsieradz.pl 

7. Dzieci do lat 7 mogą brać udział w zajęciach wyłącznie w asyście rodzica/opiekuna. 

8. Z uwagi na otwarty charakter zajęć, przewidywaną dużą wymienność/rotację uczestników, 

zajęcia nie stanowią formy dozoru nad ich uczestnikami. 

9. W zajęciach może uczestniczyć każdy, lecz zawsze na własną odpowiedzialność. 

10. Celem realizacji zajęć jest: 

- zagospodarowanie młodzieży wolnego czasu w okresie wakacji na terenie 

sieradzkich osiedli 

- rozwijanie zamiłowań, zainteresowań, uzdolnień dzieci 

- zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci 

- poprawa wydolności organizmu i poziomu cech motorycznych 

- promowanie zdrowego stylu życia wychowanie poprzez sport 

 

7. Zajęcia realizowane są na sieradzkich osiedlach w różnych dyscyplinach sportowych i 

rekreacyjnych. Wykaz miejsc, na których będą prowadzone zajęcia: 

a) osiedle Za Szpitalem – piłka nożna, koszykówka, gry i zabawy 

b) osiedle Jaworowe – piłka nożna, koszykówka, gry i zabawy 

c) osiedle Hetmańskie – piłka nożna , gry i zabawy 

d) osiedle Dziewiarz – piłka nożna, gry i zabawy 

e) osiedle Sieradz Męka – piłka nożna, gry i zabawy 

http://www.mosirsieradz.pl/


8. Zajęcia będą prowadzone w okresie wakacji w każdy poniedziałek, wtorek i środę od godz. 

10.00 do 13.00 na w/w osiedlach. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć, jak również do ich 

odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich prowadzenie 

 w wyznaczonym terminie. 

10. Za uszkodzenie sprzętu własnego, odzieży, jak również przedmioty, dokumenty i inne 

rzeczy stanowiące własność uczestników Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Organizator zajęć ubezpieczony jest jedynie od odpowiedzialności cywilnej.  

12. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zajęciach osób 

chorych i wynikających z tego powodu wypadków oraz uszczerbku na zdrowiu. 

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o realizacji, odwołaniu lub 

przerwaniu zajęć decyduje Animator. 

 

 

              

         Organizator 

           MOSiR Sieradz 


