Regulamin korzystania
z zajęć nauki jazdy na łyżwach dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego
1. Regulamin określa zasady realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dotyczących nauki
jazdy na łyżwach dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Organizatorem zajęć jest 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:
WTOREK
wejście 16.15 – 17.15 wyjście
CZWARTEK
wejście 16.15 – 17.15 wyjście
PIĄTEK
wejście 15.00 – 16.00 wyjście
NIEDZIELA
wejście 8.00 – 9.00 wyjście
4. Zajęcia prowadzone będą 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.
6. Zajęcia są nieodpłatne. Warunkiem uczestnictwa w nich jest wyrażenie zgody
Instruktora prowadzącego zajęcia w danym dniu.
7. O zakwalifikowaniu się dziecka 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, których rodzice wyrażą pisemną
zgodę na uczestniczenie w zajęciach na ich odpowiedzialność.
9. W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci do 10 roku życia z rodzicem lub opiekunem
prawnym.
10. Każdy uczestnik powinien posiadać strój (kask, rękawiczki, łyżwy) zgodny
z Regulaminem Lodowiska sezonowego przy ul. Brzozowej w Tychach.
UWAGA!! Brak kasku i rękawic skutkował będzie niedopuszczeniem do
korzystania z zajęć.
11. Celem realizacji zajęć:
 nauka jazdy na łyżwach,
 poprawa techniki jazdy na łyżwach,
 polepszenie samopoczucia poprzez regularny ruch.
12. 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.
13. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy natychmiast zgłaszać Instruktorowi lub
obsłudze lodowiska.
14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach zastrzega sobie prawo ostatecznej
interpretacji niniejszego regulaminu.

UWAGA !!
Od 18.01.2022 roku
organizowane będą zajęcia z nauki jazdy na
łyżwach dla dzieci.
W podanych godzinach lodowisko zostanie
podzielone na dwie części:
 środkowa - wydzielona pachołkami dla
uczestników zajęć
 skrajna – dla pozostałych uczestników
ślizgawki, zostanie wyznaczony tor do jazdy
w rejonie band lodowiska.
Uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności
i bezpieczeństwa oraz nie wyjeżdżanie poza
wyznaczony tor w podanych godzinach.
Nie stosowanie się do prośby może skutkować
wyproszeniem uczestnika z tafli lodowej przez
Obsługę Lodowiska Sezonowego.
Za niedogodności przepraszamy
MOSiR Tychy

