REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA DOROSŁYCH
„WESOŁA NA SPORTOWO”
1. Projekt „Wesoła na sportowo” został wybrany do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego
Warszawa 2015 i jest finansowany przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.
2. Organizatorem zajęć jest firma Projekt Sport (www.projektsport.pl)
3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów.
4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów
obiektów sportowych, na których odbywają się zajęcia.
5. W zajęciach może uczestniczyć każda osoba dorosła (18+), bez względu na wiek, kondycję, lecz
zawsze na własną odpowiedzialność.
6. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa powstałe u uczestnika
w wyniku naruszenia zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych
organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
7. Osoby, które mają wątpliwości czy ich stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach powinny
skonsultować się z lekarzem.
8. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
9. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych
i rodzaju prowadzonych zajęć.
10. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
11. Dwukrotna nieobecność w deklarowanych terminach może być powodem skreślenia z listy
uczestników.
12. Udział w zajęciach wymaga przesłania zgłoszenia.
Aby zapisać się na zajęcia należy wysłać e-mail na adres projektsport.wesola@gmail.com, podając
następujące informacje:
1. Rodzaj zajęć
2. Imię i nazwisko
3. Deklarowane terminy udziału w zajęciach
Zapisy prowadzone są do wyczerpania miejsc .
13. Zajęcia odbywają się w okresie 25.03 – 21.06.2015 (sezon wiosenny) oraz 23.09 – 13.12.2015
(sezon jesienny)
14. Harmonogram i terminy zajęć dostępne są na stronie www.projektsport.pl
15. Miejsce prowadzenia zajęć (w dzielnicy Wesoła):
Gim 120, ul. Armii Krajowej 39
SP 171, ul. Armii Krajowej 39
SP 174, ul. Plac Wojska polskiego 28
SP 353, ul. Cieplarniana 23
SP 173, ul. Trakt Brzeski 18 (wejście do szkoły od ul. Gościniec)
ZS 94, ul. Krótka 1
16. Osoby biorące udział w zajęciach akceptują treść powyższego regulaminu.
17. Wszelkie uwagi na temat prowadzonych zajęć, prosimy kierować na adres
projektsport.wesola@gmail.com lub telefonicznie pod numer 697 052 296.
Warszawa, 12.03.2015

