
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH W
RAMACH PROJEKTU:

"WOLSKA OSIEDLOWA AKADEMIA TENISA STOŁOWEGO"

RODZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Sportowe Aktywny Kasprzak.

2. Udział  w  zajęciach  jest  bezpłatny.  Projekt  finansuje  Urząd  Dzielnicy  Wola

 m.st. Warszawy.

3. Celem zajęć  jest  rozwijanie  umiejętności  gry  w  tenisa  stołowego  i  propagowanie

aktywności fizycznej.

4. Uczestnikami  zajęć  mogą  być  osoby  dorosłe  powyżej  18  roku  życia  oraz  dzieci

 i młodzież od 12 roku życia, które będą miały pisemną zgodę rodziców/opiekunów lub będą

pod opieką rodziców/opiekunów na zajęciach.

5. Uczestnik na pierwsze zajęcia dostarcza podpisane oświadczenia o:

 - braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach,

 - udziale w zajęciach na własna odpowiedzialność,

 -  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  potrzeb  wewnętrznych

organizatora  oraz  na  wykorzystanie  wizerunku  w  materiałach  informacyjnych  

i reklamowych,

 - o zapoznaniu się z regulaminem zajęć.

6. Uczestników przed rozpoczęciem zajęć zobowiązuje rozgrzewka.

RODZIAŁ II – ORGANIZACJA ZAJEĆ

1. Miejsce: Miejsce: Zespół Szkół nr 36 im M Kasprzaka

2. Terminy zajęć:

a.wiosenno-letnich tj 14.05 – 25.06: piątki od 17.00 do 20.00 (oprócz 4 czerwca)

b. jesienno-zimowych tj.10.09 – 27.11 – zostanie podany do 3.09.2021 r.

3. Na zajęcia wymagany jest strój sportowy. Na miejscu udostępnione będą szatnie.

4. Uczestnicy  są  zobowiązani  do  przestrzegania  zasad,  regulaminów  i  instrukcji



ustalonych  przez  gospodarza  obiektu  oraz  poleceń  wydawanych  przez  prowadzacego

zajęcia.

5. W  razie  niewłaściwego  zachowania  uczestnika  zajęć,  w  tym  zachowania

zagrażającego  zdrowiu,  życiu,  bezpieczeństwu  swojemu  i  innych  osób  lub  zachowania

dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo

do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.

6. Uczestnika zajęć obowiązuje przeprowadzenie rozgrzewki.

7. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  kontuzje,  wypadki  i  problemy

zdrowotne uczestników podczas trwania zajęć.

8. Ubezpieczenie i dojazd zawodników na koszt własny.

9. W przypadku wystąpienia symptomów kontuzji, stanu zagrożenia zdrowia lub innego

rodzaju problemu obowiązkiem uczestnika jest natychmiastowe powiadomienie instruktora.

10. W związku z sytuacją pandemiczną do udziału w zajęciach obowiązują zapisy – 

informacje na  www.aktywnykasprzak.org

W przypadku wolnych miejsc dopuszczalne jest zapisanie się i dołączenie do zajęć 

bezpośrednio na zajęciach.

RODZIAŁ III - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  obowiązujące

przepisy prawa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu.


