
Regulamin zajęć „Sportowy poniedziałek z OSIR” 

1. Zajęcia „Sportowy poniedziałek z OSiR” organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„Sulechowianka” w Sulechowie odbywać się będą w każdy poniedziałek od 1.07.2021 r. do 

31.08.2021 r.   

2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku szkolnym, których stan zdrowia pozwala na 

uczestnictwo w zajęciach sportowo - rekreacyjnych.  

3. Zajęcia trwać będą od godziny 10:00 od godz. 13.00. 

4. Miejscem zbiórki będzie brama wejściowa na stadion miejski zlokalizowany w Sulechowie 

przy ul. Licealnej 10b. 

5. Zapisy na zajęcia odbywać się będą w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem zajęć. Zapisu 

dokonuje się jednorazowo poprzez złożenie stosownego formularza zgłoszeniowego. 

6. Opiekunowie dziecka dokonujący zapisu na zajęcia odpowiedzialni są za bezpieczną drogę 

dziecka na miejsce zajęć  i z powrotem.  

7. Po zakończeniu zajęć o godzinie 13:00 dzieci muszą być odebrane przez osoby wskazane w 

formularzu zgłoszeniowym. Nie dotyczy dzieci których opiekunowie w formularzu 

zgłoszeniowym wyrazili zgodę na ich samodzielny powrót do domu. 

8. Uczestnicy zajęć mają obowiązek: podporządkować się poleceniom osób prowadzących 

zajęcia, brać udział w prowadzonych grach i zabawach, zachować higienę osobistą, szanować 

mienie i pomoce dydaktyczne. 

9. Za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są 

opiekunowie. 

10. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia nie odbędą się. 

11. Wszystkich uczestników zajęć obowiązują regulaminy obiektów na których zajęcia się 

odbywają w szczególności regulamin stadionu miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

„Sulechowianka” w Sulechowie i jego zmiana związana z występującą epidemią 

koronawirusa. 

12. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor OSiR 

„Sulechowianka” w Sulechowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka  

1. Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................  

w zajęciach pod nazwą „Sportowy poniedziałek z OSiR” w Ośrodku Sportu i Rekreacji 

„Sulechowianka” w Sulechowie. 

2. Tel. kontaktowy do rodziców lub opiekunów prawnych………………………………..  

3. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka umożliwia mu udział w zajęciach.  

4. W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody 

na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej 

pomocy.  

5. Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze na zajęcia i 

podczas powrotu do domu. W związku z tym (właściwe zaznaczyć):  

 przyjmuję na siebie odpowiedzialność samodzielnego powrotu dziecka do domu  

 zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z zajęć  

 upoważniam do odbioru mojego dziecka po zajęciach: .........……............. 

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

6. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin zajęć „Sportowy Poniedziałek z OSiR” .  

 

 

 

 

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

         Miejscowość, data                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


