
REGULAMIN 

 OTWARTYCH ZAJĘĆ BIATHLONOWYCH – ZAJĘC REKREACYJNO-SPORTOWYCH  

DLA MIESZKANÓW  BIELAN 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem zajęć jest Uczniowski Klub Sportowy „G-8 Bielany” 
2. Zajęcia organizowane są na zlecenie Dzielnicy Bielany i otwarte dla mieszkańców 

Bielan. 
3. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz  

porządku w czasie trwania zajęć.  
 

 

Informacje dotyczące zdrowia 

1. W zajęciach udział brać może osoba, która dokonała zapisu w sposób wymagany 
przez organizatora –obowiązuje  zapis elektroniczny.  

2. Przed przystąpieniem do zajęć należy złożyć w klubie wymagane oświadczenie (wzór 
na końcu regulaminu). 

3. W zajęciach brać udział może wyłącznie osoba zdrowa, nie posiadająca przeciwskazań 
do wysiłku fizycznego. Uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia lub dolegliwości osoba 
powinna jak najszybciej skonsultować się z osobami posiadającymi stosowne 
kompetencje i uprawnienia. 

4. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia podczas zajęć mogącego 
skutkować kontuzją, należy powiadomić o tym prowadzącego zajęcia. 

Informację dotyczące odpłatności za zajęcia 

1. Zajęcia są bezpłatne - współfinansowane ze środków Urzędu Dzielnicy Bielany. Wkład 
finansowy własny do zadania wnosi UKS „G-8 Bielany”. 

Informacje dotyczące zajęć 

1. Zajęcia są otwarte dla wszystkich chętnych w przedziale wiekowym określonym przez 
organizatora zajęć. Organizator wyodrębnił w zapisie dwie grupy wiekowe: 

 - 9-15 lat 

- 16-17 lat i dorośli. 

Za prawidłowe podanie danych dotyczących wieku uczestnika zajęć odpowiada 
uczestnik/zgłaszający na zajęcia. 



2. Terminy zajęć mogą ulec zmianie o czym organizator zobowiązuje się informować 
uczestników zajęć.  

3. Zajęcia prowadzone będą przez osoby wykwalifikowane, posiadające uprawnienia do 
prowadzenia tego typu zajęć. Podczas zajęć obowiązują równorzędnie regulaminy 
i zasady miejsc, w których odbywają się zajęcia. 

4. Uczestnicy zajęć zobowiązują się stosować do poleceń prowadzącego zajęcia, 
obowiązującego regulaminu zajęć oraz regulaminów obiektów, na których zajęcia są 
prowadzone. 

5. Na zajęciach obowiązuje kultura słowa oraz zachowania. 
6. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu oraz środków 

odurzających. 
7. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, dopasowany do warunków pogodowych. 
8. W przypadku dokonania umyślnego zniszczenia mienia, użytkowanego sprzętu, osoba 

korzystająca z niego jest zobowiązana do pokrycia szkody finansowej w całości. 
W przypadku dzieci koszty zobowiązani są ponieść rodzice/ prawni opiekunowie 
dziecka. 

9. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiadają prowadzący. Rodzic jest 
odpowiedzialny za zapewnienie dziecku bezpiecznej drogi na zajęcia i oczekiwanie na 
dziecko w porze zakończenia zajęć. 

10. Udział w zajęciach nie wymaga zrzeszania w klubie i bycia zawodnikiem sekcji 
sportowej klubu,  dlatego klub nie ma obowiązku prawnego ubezpieczenia ich 
uczestników .  Uczestnicy zajęć/rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o rozważnie 
kwestii ubezpieczenia NNW we własnym zakresie i dokonanie go , najlepiej przed 
przystąpieniem do zajęć, by uzyskać ochronę od pierwszego dnia zajęć. 


