Projekt „Regranting w Powiecie Piotrkowskim – Grant na lepszy start lokalnie”
współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz środków Powiatu Piotrkowskiego

REGULAMIN
zajęć piłkarskich realizowanych w ramach projektu „Piłkarskie lato 2015”
1. Bezpłatne zajęcia sportowe (w dalszej treści regulaminu „zajęcia”) organizowane
przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica oraz Okolic (w dalszej treści
regulaminu „Organizator”) odbywają się w okresie od 14.07.2015 roku do 30.09.2015.

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i
gimnazjum) mieszkających we wsi Trzepnica oraz okolic ( w dalszej treści regulaminu
„Uczestnicy”).
3.W poszczególnych zajęciach mogą brać udział jedynie osoby wpisane na listę
uczestników zajęć. Osoby niepełnoletnie są zobligowane do przedstawienia pisemnych
zgód rodziców lub opiekunów prawnych.
4.W razie stwierdzenia faktu naruszenia porządku publicznego czy też przepisów
niniejszego Regulaminu, Organizator, jak również osoba prowadząca zajęcia, może
odmówić uczestnikowi prawa do udziału w zajęciach.
5.Każde naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje skreśleniem z listy
uczestników.
6. Uczestnik zajęć ma prawo do czterech nieobecności na zajęciach. Organizator nie
przewiduje usprawiedliwiania nieobecności. Przekroczenie limitu nieobecności
określonego w niniejszym Regulaminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników
zajęć.
7.Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia.
8. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania
zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub
zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący
zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie
z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu
aż do usunięcia z zajęć włącznie.
9. Uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć sportowych
10.Uczestnik jest zobowiązany do posiadania na zajęciach stroju sportowego oraz
obuwia sportowego. Noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione.
11.Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością
własnych możliwości i ograniczeń.
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12. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w
trakcie wykonywania ćwiczeń.
13. Uczestnik zajęć „dozuje” ćwiczenia fizyczne w stosunku do możliwości
i wydolności własnego organizmu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają
wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym.
14.Pogorszenie samopoczucia podczas zajęć obliguje uczestnika do niezwłocznego
przerwania ćwiczeń i powiadomienia o pogorszeniu samopoczucia osoby prowadzącej
zajęcia.
15. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć od skutków nieszczęśliwych
wypadków, nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za powstałe kontuzje i urazy
podczas zajęć, a także nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia osób biorących
udział w zajęciach.
16.Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu
sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika
ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice
lub opiekun prawny.
17.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania
się zajęć.
18.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny.
19. Organizator ma prawo do wykonania zdjęć w trakcie odbywania się zajęć w celu
wykorzystania ich w materiałach promocyjnych.
20. Uczestnicy zajęć, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków
odurzających nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach. Odnotowanie takiego zdarzenia
skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
21.Uczestnik zajęć może w każdym czasie zrezygnować z udziału w zajęciach.
O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnik informuje Organizatora poprzez
wypełnienie pisemnego oświadczenia.
22. W czasie zajęć nie należy spożywać jakichkolwiek produktów spożywczych, w
szczególności takich które mogą być powodem zakrztuszenia lub zadławienia się.

III. Postanowienia końcowe
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla
zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć
sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
24.Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
25.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
26.Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez
zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej http://trzepnica.pl

