
Regulamin akcji  

„AKTYWNE WAKACJE z MOSiR-em 2021, wakacje z przygodą”. 

1. Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach. Każdy 

uczestnik winien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego zapisy, co jest warunkiem 

uczestnictwa. 

2. Zapisy odbywać będą się od 22.06.2021 (wtorek) na Stadionie MOSiR ul. Legionów 145; Dział 

Organizacji Imprez, I tydzień zapisów: 22-25.06- wtorek- piątek w godz. 7:30 – 18:00, II tydzień 

zapisów:28.06-2.07 poniedziałek- piątek 7:30 – 15:00 

Koszt uczestnictwa w każdych zajęciach to: 50 zł, płatne jednorazowo- GOTÓWKĄ w dniu zapisów.  

W razie rezygnacji z zajęć wpłata nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy zapisów telefonicznych. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy lub skrócenia czasu trwania, zmiany 

daty i/lub miejsca jej odbywania się, jak również zmiany harmonogramu w razie zaistnienia okoliczności, 

których wcześniej nie można było przewidzieć. 

4. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność udziału w 

imprezie/wycieczce następuje po stronie Organizatora na podstawie paragonu otrzymanego podczas 

wcześniejszej wpłaty. 

5. W zajęciach „Aktywne wakacje z MOSiR-em 2021, wakacje z przygodą” mogą uczestniczyć dzieci w 

wieku 7 – 12 lat (rocznik 2014 -2009). Zajęcia odbywać będą się w grupie 20 osób. Warunkiem 

uczestnictwa jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej oraz uregulowanie całości opłaty za konkretne 

zajęcia. MOSiR zapewnia w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 8:30 – 14:30. Rodzice 

zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania. Dziecko może być odebrane z zajęć 

przez osoby upoważnione (wypełnienie odpowiedniego dokumentu) lub wracać samodzielnie do domu 

po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o samodzielnym powrocie do domu. W celu weryfikacji osób 

upoważnionych do odbioru dzieci, opiekunowi grupy mogą poprosić o okazanie do wglądu dokumentu 

tożsamości potwierdzającego wiarygodność osób upoważnionych. 

6. Organizator akcji „Aktywne wakacje z MOSiR-em 2021, wakacje z przygodą” zapewnia: opiekę 

wykwalifikowanej kadry wychowawców/opiekunów, „II śniadanie” w formie: woda, owoc, zdrowa 

przekąska, ubezpieczenie uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), warsztaty 

i zajęcia przeprowadzane zgodnie z harmonogramem dnia. 

7. Zajęcia odbywać będą się na obiektach MOSiR w grupach zorganizowanych według harmonogramu 

ustalonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach oraz w trakcie akcji 

„Aktywne wakacje z MOSiR-em 2021, wakacje z przygodą” będą organizowane wyjazdy (wycieczki): 

Śląski Ogród Zoologiczny Chorzów, „Dream Park” Ochaby, Park w DECHE Bielsko-Biała oraz  zajęcia 

ruchowe na obiektach MOSiR-u + hala sportowa (w razie niepogody). 

8. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców/opiekunów według opracowanego planu. 

Zmiany mogą dotyczyć zajęć rekreacyjnych na obiektach MOSiR oraz wycieczek z powodu złej pogody. 

9. MOSiR Czechowice-Dziedzice nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć 

oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników akcji. 

Zachęcamy, aby nie przynosić cennych przedmiotów, np. aparatów fotograficznych, odtwarzaczy 

muzyki, itp. 



10. Uczestnik akcji „Lato z MOSiR-em 2021, wakacje z przygodą” zobowiązany jest stosować się do 

poleceń wychowawców/opiekunów/instruktorów a także ratowników na basenie. Dzieci mają zakaz 

opuszczania terenu MOSiR bez wiedzy wychowawców/opiekunów. Uczestnicy mają obowiązek: 

przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, brać udział w realizacji programu zajęć, szanować mienie, 

pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice, 

kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce, przestrzegać zasad poruszania 

się po drogach, w dni które przewidziane są zajęcia rekreacyjne posiadać strój kąpielowy+ ręcznik, strój 

sportowy oraz obuwie zmienne sportowe. 

11. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu szczególnie w zakresie zachowania zagrażającego 

bezpieczeństwu będzie karane naganą udzieloną w obecności rodziców, a w ostateczności 

wykluczeniem uczestnika z udziału w akcji „Aktywne wakacje z MOSiR-em 2021, wakacje z przygodą”. 

12. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników akcji „Aktywne wakacje z MOSiR-

em 2021, aktywne wakacje”, których Rodzice/Opiekunowie Prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, 

poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora Karty Zgłoszeniowej. 

13. Wszystkie sporne kwestie nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy. 

 

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W MIEŚCIE 
 

1. W czasie trwania wycieczki, przejścia na warsztaty wszyscy uczestnicy podporządkowują się 

poleceniom prowadzącego.  

2. Wszyscy idą zwartą grupą. Jako pierwszy idzie prowadzący grupę (jeden z opiekunów), następnie 

najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi 

uczestnicy oraz jeden z opiekunów.  

3. W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.  

5. W żadnym przypadku nie odłączamy się od grupy. 

6. Poruszamy się wyłącznie po chodnikach.  

7. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczone przejścia dla 

pieszych z sygnalizacją świetlną lub przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej). 

 

POLITYKA SANITARNA na czas epidemii COVID -19 

Organizacja placówki 
1. Do grupy przyporządkowani są Ci sami opiekunowie. 
2. W grupie może przebywać do 20 dzieci. 
3. Podczas zajęć rekreacyjnych organizowanych w salach - salę wietrzymy co godzinę. 

4. Opiekunowie zachowują 2 m dystans społeczny pomiędzy sobą. 

5. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są do zachowania dystansu 

społecznego względem innych dzieci, rodziców i Opiekunów grup wynoszącego minimum 

2,0m. 



6. Rodzice wchodzą wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady 1 

rodzic z dzieckiem.  

 
 
Higiena, i dezynfekcja placówki 
1. Zapewniamy płyn do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do placówki i pilnujemy, aby 
rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu. 

2. Pilnujemy aby dzieci i Opiekunowie regularnie myli ręce oraz zalecamy aby w celu 

zachowania bezpieczeństwa przed zarażeniem - należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy 

zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

3. W razie konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka używamy – 

jednorazowych rękawiczek, maseczek na usta i nos  

4. Każdorazowo przed wymianą grupy dzieci dokonujemy dezynfekcji stołów, ławek oraz 

wszystkich przedmiotów używanych przez dzieci i Opiekunów.  

5. Każdorazowo dokonujemy dezynfekcji sal i ciągów komunikacyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów stołów, klawiatury 

komputerów, włączników itp. 

6. Prowadzimy bieżącą dezynfekcję toalet. 


