REGULAMIN- WARSZTATY ROLKARSKIE
WAKACJE 2022
I.
ORGANIZATORZY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.
II.
TERMIN I MIEJSCE:
Turnus I: 4-16.07.2022r., godz. 10.00.
Turnus II: 15-27.08.2022r., godz. 10.00.
Skatepark, ul. Jana Pawła II 47-220 Kędzierzyn-Koźle (obok Hali Sportowej „Śródmieście”).
III.
CEL WYDARZENIA:
1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu.
2. Upowszechnienie jazdy na rolkach, hulajnodze oraz BMX/MTB.
3. Zachęcanie społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej,
a w szczególności młodzież i dzieci.
4. Pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych.
IV.
UCZESTNICTWO:
1. Warsztaty rolkarskie to brak oficjalnej formy przeprowadzania imprezy. Uczestnicy spotykają się
w wyznaczonym miejscu i czasie, aby skorzystać ze szkolenia. Udział w warsztatach jest
bezpłatny.
2. Warunkiem bezwzględnym udziału osoby niepełnoletniej w warsztatach jest dostarczenie
wypełnionego oświadczenia przez opiekuna prawnego (załącznik do pobrania na stronie
www.mosirkk.pl lub do wypełnienia na miejscu w dniu warsztatów).
3. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne, a osoby biorą w nich udział na własne ryzyko
i odpowiedzialność deklarując pełne zdrowie. W trakcie bezpłatnych warsztatów rolkarskich
wszyscy Uczestnicy powinni stosować się do poleceń Instruktora działającego w imieniu
Organizatora.
4. Każdy, bez względu na posiadane doświadczenie czy rodzaj sprzętu może wziąć udział
w przedsięwzięciu i skorzystać z pomocy Instruktora.
5. Instruktor w podanych dniach będzie dostępny dla wszystkich Uczestników, jednocześnie żaden
z prowadzących nie ma obowiązku udzielania lekcji każdemu kto tego zażąda. W przypadku
jakichkolwiek wątpliwości lub przeciwwskazań w stosunku do danego Uczestnika (osoba pod
wpływem alkoholu, narkotyków, brak kasku itp.) Prowadzący ma prawo odmówić pomocy.
6. Prowadzący dołoży wszelkich starań, aby każdy miał możliwość skorzystania z ich
doświadczenia i obecności.
7. Jedynym warunkiem odbycia się warsztatów jest pogoda. W przypadku deszczu lub innych
warunków uniemożliwiających bezpieczne odbycie się warsztatów – zostaną odwołane lub
przeniesione na inny termin.
8. Każdy z Uczestników warsztatów ma obowiązek wziąć udział w rozgrzewce, która odbywa się
na początku zajęć.
9. Udział w warsztatach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

UWAGA!!!
Uczestnicy obowiązkowo muszą być wyposażeni w kask! Zalecamy także
komplet ochraniaczy!
V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku, gdy warunki
atmosferyczne będą zagrażały życiu bądź zdrowiu jego Uczestników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed i po
zakończeniu warsztatów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie warsztatów mienie, chyba, że
utrata nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody w czasie trwania
warsztatów. Zobowiązany jest do ich naprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w przypadku naprawienia ich przez MOSiR do zwrotu kosztów z tym związanych.
5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników warsztatów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian poszczególnych punktów
Regulaminu.
7. Ideą
warsztatów
jest zgromadzenie
jak
największej
ilości
sympatyków
rolek/hulajnogi/MTB/BMX w jednym miejscu. Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie podstaw
kultury. Atmosfera i udane warsztaty zależą tylko i wyłącznie od osób, które wezmą w nich
udział.
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