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Regulamin bezpłatnych zajęć na  HAHOO Skatepark

I. ORGANIZATOR ZAJĘĆ

Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań

II. CEL ZAJĘĆ

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w mieście.

2. Wyeliminowanie pokus sięgania po używki poprzez organizację aktywności fizycznej.

3. Utrwalanie nawyku sportowego trybu życia.

4. Wzmacnianie więzi w rodzinie.

III. TERMINY I MIEJSCE ZAJĘĆ

HAHOO Skatepark w Poznaniu, os. Piastowskie 106a w godzinach od 13:00 do 14:00 w terminach:

16.08-20.08.2021, 23.08.-27.08.2021

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  

1.  Zajęcia prowadzone będą z nauki oraz doskonalenia jazdy na deskorolce i hulajnodze. 

2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6-17 lat). W czasie trwania zajęć
uczestnicy przebywają  pod opieką opiekuna prawnego.

3. W  zajęciach mogą  brać  udział  jedynie  dzieci  zdrowe,  zgodnie  z  pisemnym  oświadczeniem
opiekuna  prawnego  (załącznik  nr  2  do  regulaminu),  niemające  objawów  chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. 

4. Zgodnie  z  pisemnym  oświadczeniem  opiekuna  prawnego  (zawartym  w  załączniku  nr  2  do
regulaminu)  w  okresie  ostatnich  14  dni  przed  rozpoczęciem  zajęć,  dzieci  nie  powinny
zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

5. Za  zgłoszenie  uznaje  się  dostarczoną  do  Organizatora  podpisaną  przez  opiekuna  prawnego
deklarację  uczestnictwa  w  zajęciach  (załącznik  nr  1  do  regulaminu),  pisemne  oświadczenie
opiekuna prawnego( zał. nr 2), podpisany regulamin Covid ( zał. nr 3).

6. Zgłoszenie  uczestnictwa  dziecka  w  zajęciach  jest  jednoznaczne  z  zawarciem  przez  opiekuna
prawnego umowy z POSiR na nieodpłatny udział dziecka w zajęciach.

7. Zeskanowane  deklaracje  uczestnictwa  można  wysyłać  na  adres  mailowy
zapisy.mos@posir.poznan.pl lub  przynieść do siedziby Organizatora na ul.  Gdańską 1, Poznań
(boisko na Śródce). Decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. W  przypadku  wysłania  deklaracji  drogą  mailową,  przed  rozpoczęciem  zajęć  konieczne  jest
dostarczenie  do  Organizatora  oryginału  deklaracji  wraz  z  oświadczeniem  opiekuna  prawnego
(załącznik nr 2 do regulaminu) i podpisanym regulaminem Covid (zał. nr 3).

9. Opiekunowie prawni uczestników zajęć przyjmują do wiadomości, że udział w zajęciach wiąże się z
wysiłkiem  fizycznym  i  pociąga  za  sobą  naturalne  ryzyko  i  zagrożenie  wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

10. Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oznacza, że opiekunowie prawni dziecka ocenili  charakter,
zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zajęciach - odpowiedzialność za udział w
zajęciach  i  związane  z  tym wszelkie  konsekwencje  ponoszą  opiekunowie  prawni  uczestników
zajęć.
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11. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 30 osób.

12. Organizator zapewnia sprzęt do zajęć (deskorolki, hulajnogi, kaski i ochraniacze).

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

1. Opiekunowie  prawni  uczestnika  zajęć  oświadczają  (zgodnie  z  oświadczeniem  zawartym  w
załączniku nr  2 do regulaminu),  że posiadają wiedzę na temat zagrożenia zarażeniem wirusem
SARS-CoV-2 podczas przebywania na terenie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.
W  celu  zminimalizowania  ww.  zagrożenia   uczestnicy  zajęć  zobowiązują  stosować  się  do
wytycznych podanych przez Organizatora. 

2.  Uczestnicy zajęć są zobowiązani stosować się do poleceń instruktorów prowadzących zajęcia.

3. Uczestnicy  zajęć  są  zobowiązani  stosować  się  do  zapisów  wewnętrznych  regulaminów
obowiązujących na obiektach sportowych, z których uczestnicy będą korzystać.

4. Uczestnicy zajęć, ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zachowywania się w sposób
kulturalny i zdyscyplinowany. Zachowanie ww. osób może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych.

5. Uczestnicy zajęć zobowiązują się przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek
zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika, lub osoby trzeciej, zobowiązują się poinformować o tym
instruktorów lub rodziców/opiekunów prawnych.

6. Uczestnicy zajęć zobowiązują się szanować mienie Organizatora (oraz inne mienie)  i  zachować
czystość w swoim otoczeniu.

7.  W  przypadku  niestosowania  się  przez  uczestnika  zajęć  do  ww.  zasad  bezpieczeństwa  i  
obowiązków, Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika z zajęć.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1.  Za  wszelkie  szkody  wyrządzone  przez  dziecko  innym  uczestnikom  zajęć  oraz  osobom trzecim
odpowiedzialni są wyłącznie jego rodzice/opiekunowie prawni.

2.  Odszkodowanie  z  tytułu  wyrządzonej  przez  uczestnika  zajęć  szkody  pokrywają  w  całości  jego
rodzice/opiekunowie prawni.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania
zajęć  oraz  za  zniszczenie  rzeczy  należących  do  uczestników  zajęć  dokonane  przez  innych
uczestników  zajęć.  Organizator  zwraca  się  z  prośbą  o  nieprzynoszenie  na  zajęcia  cennych
urządzeń,  np.  telefonów komórkowych,  odtwarzaczy,  muzyki,  itp.,  niekoniecznych do udziału  w
zajęciach. Cenne przedmioty należy zabezpieczyć we własnym zakresie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 

2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  zmian  oraz  ostatecznej  interpretacji
Regulaminu. 

3.   Przesyłając  zgłoszenie  uczestnictwa  w  zajęciach  uczestnik  zajęć  oraz  jego  rodzic/opiekun
prawny przyjmują  do  wiadomości  postanowienia  regulaminu i  zasady bezpieczeństwa oraz
zobowiązują się do ich przestrzegania.

4.  Organizator,  z  uwagi  na  wprowadzenie  ustawowych  obostrzeń  czy  zakazów w  związku  ze
stanem  epidemii  SARS-CoV-2,  może  odwołać  zajęcia  w  każdym  czasie,  co  nie  uprawnia
uczestników  zajęć  (oraz  ich  rodziców  i  opiekunów  prawnych)  do  żadnych  roszczeń
odszkodowawczych.


