
REGULAMIN  UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ „LATO W MIEŚCIE 2017” 

NA TERENIE BULWARU IM. M. PIŁSUDSKIEGO W SANDOMIERZU   

 

1. Zajęcia organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu i prowadzone będą      

na terenie Bulwaru im. M. Piłsudskiego w Sandomierzu nad rzeką Wisłą. 

 Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane są bezpłatnie. Zajęcia odbywają                                        

się w jednotygodniowych (5cio dniowych) turnusach w godzinach 10:00 – 14:00. Zbiórka                

w budynku Przystani Wodnej na Bulwarze im. M. Piłsudskiego w Sandomierzu. 

 

I    turnus      24-28.07.2017 - „Wakacje na wiosłach” 

II   turnus     31-04.08.2017 – „Wakacje motorowodne” 

III turnus     07-11.08.2017 – „Wakacje na nartach wodnych” 

IV turnus     21-25.08.2017 – „Wakacje na żaglach”  

 

2. Zapisy na poszczególne turnusy są prowadzone codziennie w budynku  Przystani Wodnej na Bulwarze im.  

M. Piłsudskiego w Sandomierzu lub pod nr. tel 15 644 62 84 w godzinach  10:00 – 18:00 oraz 

bezpośrednio przed rozpoczęciem danego turnusu w godzinach  10:00 - 10:30. 

3. Prawo udziału w zajęciach mają osoby, które dostarczą następujące dokumenty:  

(do pobrania na stronie  www.mosir.sandomierz.pl ) 

 Formularz zgłoszeniowy 

 Oświadczenie 

 Oświadczenie zgoda rodziców   

 

4.  Liczba uczestników w zajęciach jest ograniczona (10 osób) i może być każdorazowo określona przez 

organizatora.  

5. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 19 roku życia. 

6. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zapisów. 

7. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z miejsca zajęć. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do obecności na wszystkich zajęciach oraz stosowania się do poleceń 

organizatora.  

9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora oraz      

do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa i regulaminów w miejscach zajęć.  

10. Uczestnicy odpowiadają materialnie za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu oraz 

z niestosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia. Za szkody spowodowane przez nieletniego 

uczestnika odpowiada jego opiekun prawny.  

11. Uczestnicy  nie mogą oddalać się oraz opuszczać zajęć bez wiedzy organizatora. 

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników, które uległy zniszczeniu lub zgubieniu.  

13. Zajęcia w danym dniu mogą zostać odwołane z powodu niekorzystnych warunków  atmosferycznych, które 

mogłyby zagrażać bezpieczeństwu uczestników.  

14. Współorganizator Ratownictwo Wodne Sandomierz Grupa Patrolowo Interwencyjna 

http://www.mosir.sandomierz.pl/

