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«Активно в Познані»

Регламент безкоштовних спортивних занять для дітей та молоді, які проживають у місті Познань 

у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні.

Заняття фінансує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

за підтримки міста Познань.

I. Мета:
Планування вільного часу та інтеграція дітей та молоді, які проживають у місті Познань через збройний
конфлікт в Україні.
II. Організатор:
Центри спорту та відпочинку міста Познань
вул. Спихальського 34 (Spychalskiego 34)
61-553 Познань
III. Дати та учасники занять:

1. Заняття будуть проходити за таким розкладом:

-  з  10.01.  до 27.06.2023 р.  -  загальнорозвиваючі заняття з елементами боксу,  зал єдиноборств по вул.
Реймонта 35 (Reymonta 35) у Познані, вівторок, 17:00 – 18:30,

- з 14.02. до 30.05.2023 р. - навчання та вдосконалення техніки плавання,  басейн Хвялка (Chwiałka), вул.
Спихальського 34 (Spychalskiego 34), вівторок, 18:15 - 19:00,

- з 19.02. до 30.04.2023 р. - навчання та вдосконалення техніки плавання,  міський басейн Ратає (Rataje),
мікрорайон Пястовський 55а (Os. Piastowskie 55a), неділя, 13:00 - 13:45

- з 21.02. до 13.06.2023 р. - навчання та вдосконалення техніки плавання, міський басейн Атлантіс (Atlantis),
мікрорайон Стефана Баторего 101 (os. Stefana Batorego 101), вівторок, 17:00 - 17:45

-  з  03.03.  до  30.06.2023  р.  -  навчання  та  вдосконалення  техніки  плавання,  міський  басейн  Віногради
(Winogrady), мікрорайон Звиченства 124 (Os. Zwycięstwa 124), п’ятниця, 16:45 - 17:30

- з 15.02. до 31.05.2023 р. - навчання катання на ковзанах, каток Хвялка (Chwiałka), вул. О.М. Желазка 1 
(O. M. Żelazka 1), середа, 18:30 - 19:15

2.  Вводяться обмеження щодо одноразової участі учасників у заняттях:

а) Загальнорозвивальні заняття з елементами боксу, обмеження - 40 учасників одночасно.

б) Заняття з навчання та вдосконалення техніки плавання:  

Басейн Хвялка (Chwiałka), обмеження - 8 учасників.

Міський басейн Ратає (Rataje), обмеження - 10 учасників,

Міський басейн Атлантіс (Atlantis), обмеження - 10 учасників

Міський басейн Віногради (Winogrady), обмеження - 10 учасників

в) Заняття з основ катання на ковзанах: обмеження - 10 учасників

3. Учасники занять, що проводяться в басейні, повинні мати мінімальні навички, що кваліфікують дитину до
групи: вміння плавати з інвентарем, самостійне плавання «стрілою» на короткі дистанції на животі та на
спині з правильним положенням тіла на мілководді.

4.  Організатор  залишає за  собою право змінювати зазначені  вище дати  та кількість  учасників  занять  
з незалежних від нього причин, без будь-яких претензій про відшкодування збитків. Кількість учасників може
змінюватися відповідно до чинних епідеміологічних рекомендацій щодо Covid-19.

5. У заняттях може брати участь лише дитина шкільного віку (7-18 років).

6. Під час занять Учасники перебувають під наглядом тренера або інструктора.

7.  У  заняттях  можуть  брати  участь  особи,  які  не  мають  протипоказань  за  станом здоров'я  до  занять
вищевказаними видами спорту.

IV. Заявки:

1. Заявкою вважається підписана та передана Організатору декларація про участь у спортивних заняттях
(Додаток №1).
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2. Заявка на участь прирівнюється до укладання договору з Центрами спорту та відпочинку міста Познань
(POSiR) та прийняття Регламенту спортивних занять.
3.  Декларацію слід  надсилати на  електронну адресу:  aktywniewpoznaniu@posir.poznan.pl або доставити
особисто  Організатору  за  адресою  вул.  Спихальського  34  (Spychalskiego  34).  В  особливих  випадках
(відсутність адреси електронної пошти) Організатор допускає можливість подати заявку по телефону. Місця
бронюються в порядку надходження заявок.

4. У разі подачі заявки електронною поштою або по телефону особа, яка подає заявку, зобов'язана надати
Організатору оригінал декларації не пізніше дня початку спортивних занять.

5.  Учасник  має  право  користуватися  всіма  доступними  користувачам  атракціонами,  приладами  та
обладнанням у даному закладі (крім сауни) за домовленістю та під наглядом інструктора.

V. Обов'язки Учасника спортивних занять:

1. Дотримання положень внутрішнього регламенту занять, що проводяться тренерами та інструкторами.

2. Пунктуальне відвідування занять.

3. Дотримання положень внутрішнього регламенту, що діють в спортивних закладах, де будуть проходити
заняття.

4. Дотримання правил безпеки, а у разі виникнення загрози життю чи здоров'ю учасника або третіх осіб -
повідомлення тренерів або інструкторів занять.

5. Дотримання правил особистої гігієни, охайний зовнішній вигляд та утримання чистоти навколо.

6. Дбайливе ставлення до майна, в тому числі до навчальних матеріалів.

Важливо  : якщо Учасник не дотримується вищезазначених вказівок, Організатор має право відсторонити  
Учасника від занять, про що буде негайно повідомлено законного опікуна.

7. Відповідальність за шкоду, заподіяну дитиною іншим учасникам занять і третім особам, несуть тільки
законні опікуни.

8. Відшкодування шкоди, заподіяної учасником, в повному обсязі покривають його законні опікуни.

9. Регламент поширюється на всіх Учасників.

10.  Організатори не  несуть  відповідальності  за  речі,  загублені  учасниками  під  час  занять,  а  також  за
знищення іншими учасниками речей, що належать учасникам занять. Ми просимо вас не приносити на
заняття цінні пристрої, наприклад, мобільні телефони, плеєри тощо, які непотрібні для участі в заняттях.
Цінні предмети необхідно охороняти самостійно.
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