
 

 

 

 Regulamin korzystania  

z zajęć nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i dorosłych – Rada Osiedla Stare Tychy 

 

1. Regulamin określa zasady realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dotyczących nauki jazdy na łyżwach.  

2. Organizatorem zajęć jest Rada Osiedla Stare Tychy oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach.  

3. Zajęcia prowadzone będą na Lodowisku sezonowym zlokalizowanym na terenie obiektu sportowego przy ul. 

Brzozowej w Tychach.  

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

Data Dzień Godzina 

wejście-wyjście 

10.12.2022 Sobota 16:00 – 17:00 

11.12.2022 Niedziela 15:00 – 16:00  

16.12.2022 Piątek 16:00 – 17:00 

17.12.2022 Sobota  16:00 – 17:00 

18.12.2022 Niedziela 15:00 – 16:00  

 

4. Zajęcia prowadzone są przez Animatora tj. osobę o kwalifikacjach instruktora wskazanego przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach. 

5. Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem osób biorących udział w zajęciach i w tym celu upoważniony jest do 
wydawania uczestnikom odpowiednich poleceń. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do poleceń 

instruktora. W razie odmowy, uczestnik zostaje wykluczony z zajęć i musi opuścić lodowisko. 

6. Zajęcia są nieodpłatne. Warunkiem uczestnictwa w nich jest wyrażenie zgody Instruktora prowadzącego zajęcia 

w danym dniu. 

7. O zakwalifikowaniu się osoby do uczestnictwa w danym dniu zajęć, decyduje Instruktor. W przypadku zbyt 

dużej ilości chętnych, zastrzegamy sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach.  

8. Do zajęć zostaną dopuszczeni tylko ci uczestnicy, którzy dostarczą pisemną zgodę* na uczestniczenie 
w zajęciach (Zgody dostępne będą przed zajęciami). W przypadku osób pełnoletnich, udział w zajęciach odbywa 

się na ich odpowiedzialność. W przypadku niepełnoletnich uczestników, zgoda musi być podpisana przez rodzica 

lub prawnego opiekuna dziecka, a udział w zajęciach odbywa się na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka. 

9. W zajęciach uczestniczyć mogą: 

 dzieci do 14 roku życia z rodzicem lub opiekunem prawnym, posiadające,  wypełnioną i zatwierdzoną, pisemną 
zgodę rodzica na uczestnictwo w zajęciach  

 dzieci od 15 do 17 roku życia, posiadające, wypełnioną i zatwierdzoną, pisemną zgodę rodzica na uczestnictwo 
w zajęciach 

 osoby pełnoletnie, które wypełniły i dostarczyły  pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach. 

10. Rodzice dzieci do 14 roku życia muszą być obecni podczas zajęć na lodowisku, nie są jednak zobligowani do 

uczestnictwa w zajęciach oraz przebywania na tafli lodowej.  

11. Każdy niepełnoletni uczestnik powinien posiadać odpowiedni strój (kask, rękawiczki, łyżwy), zgodny 
z Regulaminem Lodowiska sezonowego w Tychach. W przypadku osób dorosłych takie środki ochrony są 

zalecane. 

12. Celem realizacji zajęć jest: 

 nauka jazdy na łyżwach, 

 poprawa techniki jazdy na łyżwach,  

 polepszenie samopoczucia poprzez regularny ruch. 



 

 

 

13. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do wcześniejszego całkowitego odwołania realizacji zajęć w przypadku 

małego zainteresowania mieszkańców proponowanymi zajęciami doskonalenia umiejętności jazdy na łyżwach, 

prowadzeniem robót konserwacyjnych na terenie obiektu, zamknięciem Lodowiska sezonowego z powodu złych 

warunków atmosferycznych lub sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu uczestników zajęć. 

14. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy natychmiast zgłaszać Instruktorowi lub obsłudze lodowiska. 

15. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach zastrzega sobie prawo  ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu. 
*Formularz zgody do pobrania ze strony internetowej www.mosir.tychy.pl w zakładce lodowiska sezonowe. 
Istnieje możliwość wypełnienia i podpisania zgody na uczestnictwo, bezpośrednio przed zajęciami, na terenie lodowiska. W przypadku 

osób niepełnoletnich zgoda musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

UWAGA !! 
W wyznaczonych terminach 

organizowane będą zajęcia z nauki jazdy na łyżwach dla 

dzieci i dorosłych. 

W podanych godzinach lodowisko zostanie podzielone na 

dwie części: 

 I część - wydzielona pachołkami dla uczestników zajęć 

 II część – dla pozostałych uczestników ślizgawki. 

Uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności 

i bezpieczeństwa oraz nie wyjeżdżanie poza wyznaczony 

obszar w podanych godzinach. 

Nie stosowanie się do prośby może skutkować 

wyproszeniem uczestnika z tafli lodowej przez Obsługę 

Lodowiska Sezonowego. 

 

Za niedogodności przepraszamy 

MOSiR Tychy 
 

http://www.mosir.tychy.pl/


 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ - ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 
 

 

 

Nazwisko uczestnika ……………………………… Imię uczestnika ……………………………………..   

 
 

data urodzenia ……………..…………   Miasto …………………………………………. 
 

 

Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna  
 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Jako rodzic/opiekun prawny* przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się 

z wysiłkiem i zajęciami fizycznymi, które pociągają za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub 

urazów fizycznych. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny* jest zdrowe i nie posiada wad wrodzonych, które mogą zagrażać 

jego zdrowiu i życiu. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny* startuje za naszą zgodą i na naszą odpowiedzialność w imprezie 

sportowo-rekreacyjnej – Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci i dorosłych (MOSiR, Rada Osiedla Stare Tychy).  

Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, 

przyjmuję oraz akceptuję postanowienia.  

Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR Tychy, ul Piłsudskiego 12 43-100 Tychy oraz 

przetwarzanie danych osobowych Syna/Córki* odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją 

zadania w ramach realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach. Przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe i wizerunkowe 

Syna/Córki (nazwisko, imię) mogą pojawić się w materiałach publikowanych w internecie, mediach społecznościowych oraz 

filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionych zajęć. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku, jeżeli taka 

potrzeba zaistnieje. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez jego sporządzanie, 

utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie. Udzielam 

nieodpłatnej licencji  na wykorzystanie utrwalonego wizerunku mojego dziecka.  

 

 

data .......................,                              czytelny podpis rodzica/opiekuna............................................. 

 

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 



 

 

 

 

Nazwisko uczestnika  …………………………………… Imię uczestnika …………………………………….. 

Data ur…………………………………………………  Miasto …………………………………………………. 

 

 

 

Przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem i zajęciami fizycznymi, 

które pociągają za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych. Oświadczam, 

iż jestem zdrowy i nie posiadam wad wrodzonych, które mogą zagrażać mojemu zdrowiu i życiu. Oświadczam, że startuje na własną 

odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci i dorosłych (MOSiR, Rada Osiedla 

Stare Tychy).  
Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, 

przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. 
Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR Tychy, ul Piłsudskiego 12 43-100 Tychy 

oraz przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją 

zadania w ramach realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe i wize-

runkowe (nazwisko, imię) mogą pojawić się w materiałach publikowanych w internecie, mediach społecznościowych oraz filmiku 

i zdjęciach z wyżej wymienionych zajęć. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Wyra-

żam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozu-

mieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez 

organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach istniejących obecnie. Udzielam nieodpłatnej 

licencji  na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku. 
 

 

 

 

 

data .......................,                                 czytelny podpis............................................. 

 

 

 

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
 

 


