Regulamin projektu

„EUROFUTBOL – wygraj z nudą”
1. Cel projektu:


popularyzacja różnych dyscyplin sportowych w tym piłki nożnej,



propagowanie aktywnego spędzania czasu,



zagospodarowanie czasu wolnego od nauki podczas wakacji,



kształtowanie postawy „fair play” w uczestnikach zajęć.

2. Organizator zajęć:


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach

3. Termin zajęć:
Zajęcia będą odbywać się w lipcu oraz sierpniu w każdy poniedziałek, środę oraz piątek
w dwóch blokach godzinowych:


10:00 - 13:00



15:00 - 18:00

4. Miejsce zajęć:
Zajęcia będą odbywać się na czterech boiskach ORLIK:


Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Antoniewicza 5;



Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sejneńska 12;



Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Hamerszmita 11;



Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Klonowa 51.

5. Uczestnictwo:
W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci od 5 do 16 roku życia. Udział w zajęciach jest
nieodpłatny i dobrowolny. Organizator zapewnia sprzęt sportowy niezbędny do realizacji
zajęć.
6. Plan zajęć:


Zajęcia prowadzone będą przez animatorów – liderów poszczególnych boisk,
zatrudnionych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach i reprezentujących
Organizatora:

o Animator – lider boiska jest osobą prowadzącą zajęcia treningowe,
o Animator oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo
uczestników projektu,
o Animator prowadzący zajęcia nie pełni roli opiekuna uczestników projektu,
o Animator – lider boiska ponosi jedynie odpowiedzialność za prawidłowe
przeprowadzenie zajęć sportowych,
o Animator boiska oraz Organizator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za
bezpieczeństwo uczestników, którzy samowolnie podczas prowadzonych zajęć
opuszczą obiekt.
7. Postanowienia końcowe:


Organizator wymaga własnoręcznie podpisanych przez Rodziców / opiekunów
prawnych następujących dokumentów:
o zgody na udział dziecka w zajęciach pn. „Eurofutbol – wygraj z nudą”,
o oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika projektu „Eurofutbol – wygraj z
nudą” pozwalające na udział dziecka w w/w zajęciach,
o zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika
projektu „Eurofutbol – wygraj z nudą” (wzór oświadczenia w załączeniu).



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub
jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia
uczestnika,



Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć,



Każdy uczestnik zajęć pn. „Eurofutbol – wygraj z nudą” zobowiązany jest do
posiadania

stroju

sportowego,

dostosowanego

do

aktualnych

warunków

atmosferycznych, niezbędnego do uczestnictwa w projekcie,


Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia
okoliczności od niego niezależnych,



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie.
Posiadanie przez uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się na wyłączną
odpowiedzialność Uczestnika,



Każdorazowe przystąpienie do zajęć w terminach wskazanych w ust. 3 Regulaminu
jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez uczestnika oraz jego
rodzica/opiekuna prawnego,



Szczegółowe informacje: tel. 87 566 32 81.

