Regulamin uczestnictwa w zajęciach
nauki jazdy na rolkach
I. Organizator
Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka
ul. 3 Maja 19
44-230 Czerwionka – Leszczyny
NIP:6423180202
luxtorpeda@gbluxtorpeda.org
tel: 532 915 395
Partnerzy:
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Urząd Gminy Gaszowice
Urząd Gminy Jejkowice
Starostwo Powiatowe w Rybniku

II. Termin i miejsce
Niedziela 29.04.2018
–
–
–

godz. 10:00 i 11:00 , skate park w Czerwionce - Leszczynach
godz. 11:00 i 12:00 , skate park w Gaszowicach
godz. 14:00 i 15:00 , boisko przy SP w Jejkowicach

Kolejne spotkania zostaną ustalone na pierwszych zajęciach
W każdej grupie (początkująca, doskonalenie jazdy) obowiązuje limit uczestników – 15
osób
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian grupy i ich liczebności.

III. Cel
–
–
–
–

Nauka i doskonalenie jazdy na rolkach
Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Organizacja współnego czasu dla rodziców z dziećmi
Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców powiatu rybnickiego

IV. Uczestnictwo , zgłoszenia
–

–
–

Zajęcia odbywają się w ramach zadania: „Program 5x30 w powiecie rybnickim „
dofinansowanego ze środków programu Sport Dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i
Turystyki, dla lokalizacji Czerwionka-Leszczyny dodatkowo finansowane jest ze
środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny
Uczestnictwo osób niepełnoletnich mozliwe jest tylko za zgodą rodziców lub

–
–

opiekuna prawnego
W zajęciach mogą brać udział dzieci od 7 roku życia
W zajęciach mogą brać udział osoby posiadające własny sprzęt ( rolki, kask, mile
widziane ochraniacze )

– Wstępne zapisy przyjmowane będą przez formularz.
– Pierwszeństwo w zapisach mają mieszkańcy Gmin i Miast biorących udział w
–
–
–

projekcie
Informacja o zakwalifikowaniu się na zajęcia będzie podana 23.04.2018
Udział w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Organizator nie
zapewnia ubezpieczenia od nagłych wypadków.
Każdy rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie
swoich i dziecka danych osobowych podanych w oświadczeniu zgody.
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Grupa Biegowa Luxtorpeda
Czerwionka. Dane w postaci wizerunku ( bez podania imienia i nazwiska ) będą
wykorzystane wyłącznie w celach marketingowych i promocyjnych organizatora oraz
partnerów. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich ( lub dziecka )
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do
realizacji w/w celów

V. Świadczenia dla uczestnika
Dla każdego uczestnika biorącego udział w zajęciach przewidziane są:
–
–
–

Drobny poczęstunek po zajęciach
W trakcie trwania projektu odbędzie się 7 zajęć, w każdej z lokalizacji + jedno
spotkanie integracyjne wszystkich uczestników (termin i miejsce podane w
późniejszym terminie)
Dyplom ukończenia kursu

VI. Uwagi końcowe
–
–
–
–
–

O ostatecznym przyjęciu na zajęcia decyduje organizator
Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnego instruktora, zawodnika zawodów na
rolkach
Udział w zajęciach jest bezpłatny
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu
Uczestnik aby wziąć udział w zajęciach musi zaakceptować regulamin.

Koordynatorem projektu jest : Michał Toman

Zapraszamy na zajęcia całe rodziny !!!

