
 AKCJA ZIMA 2022 
REGULAMIN OGÓLNY 

 

1. Zasady Ogólne 

 

1. Organizatorem Akcji „Zima w Mieście 2022” (dalej: Akcja Zima) jest Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Sosnowcu. 

2. Akcja „Zima w Mieście 2022” prowadzona będzie podczas ferii zimowych w Sosnowcu 

w dniach  od 14 lutego do 27 lutego 2022 roku w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

3. Uczestnikami zajęć w ramach Akcji Zima mogą być uczniowie szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, zamieszkali na terenie miasta Sosnowca lub uczęszczający do szkół z terenu 

miasta Sosnowca. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest okazanie przed zajęciami ważnej legitymacji 

szkolnej a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo pisemnej zgody przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna prawnego na uczestnictwo. 

4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić uczestnikom zajęć aktywny 

i ciekawy wypoczynek, w możliwie najlepszych warunkach i pod właściwą opieką. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Akcji Zima, podyktowanych szczególnymi 

względami, na które nie ma bezpośredniego wpływu. 

6. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników Akcji Zima, organizator zastrzega 

sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinujących (włącznie z wykluczeniem z udziału w 

zajęciach) w stosunku do uczestników rażąco naruszających zasady uczestnictwa w zabawach, 

szkoleniach i innych atrakcjach przewidzianych w programie. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy uczestników 

zajęć, a ponadto nie odpowiada za rzeczy przez nich pozostawione. 

8. Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni uczestników zajęć na zasadach ogólnych ponoszą 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pozostające pod ich opieką dzieci. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania fragmentów zajęć oraz wizerunku uczestników 

zajęć. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego zwielokrotniania i rozpowszechniania bez ograniczeń 

terytorialnych zarejestrowanych materiałów, a także na wykorzystywanie utrwalonego w taki sposób 

wizerunku uczestników zajęć w celach statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, a 

w szczególności poprzez udostępnianie na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz 

zamieszczanie w materiałach zewnętrznych i wewnętrznych jednostki związanych z prowadzoną 

działalnością statutową, z wyłączeniem celów komercyjnych. 

10. Dokonanie rejestracji na zajęcia organizowane w ramach Akcji Zima w Mieście 2022 odbywa się poprzez 

system zapisów elektronicznych i prowadzone jest za pośrednictwem strony internetowej 

www.mosir.sosnowiec.pl w dniach od 7 lutego 2022 r. od godziny 12:00 do 11 lutego 2022 r. do godziny 

12:00.  

10. Osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do podania swoich danych i danych uczestnika,  

tj. imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia uczestnika, numeru telefonu komórkowego i adresu poczty 

elektronicznej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego a także wzrostu, wagi i numeru obuwia 

(dotyczy zajęć szkółki narciarskiej i zajęć szkółki łyżwiarskiej) oraz dokonania opłaty  

w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za tydzień zajęć szkółki narciarskiej i szkółki 

łyżwiarskiej. Opłata za uczestnictwo będzie przyjmowana wyłącznie w formie przelewu on-line. 

11. Jeżeli całkowita należność wynikająca z rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona rezerwacja jest 

anulowana. Nieopłacenie udziału w zajęciach będzie równoznaczne z utratą miejsca na liście uczestników 

zajęć. 

12. W przypadku opłacenia należności i rezygnacji z udziału w zajęciach (najdalej do 11 lutego do godziny 

12:00), Organizator zwróci opłatę przelewem na rachunek bankowy, z którego należność została uiszczona. 

13. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w zajęciach po upływie terminu określonego w punkcie 14 

Organizator nie zwraca opłaty. 

http://www.mosir.sosnowiec.pl/


14. Rezygnację z udziału w zajęciach należy składać za wykorzystaniem poczty elektronicznej na 

następujący adres mailowy: sport5@mosir.sosnowiec.pl. 

15. Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej osoby dokonującej zgłoszenie podsumowanie 

rezerwacji. 

16. Po internetowej rejestracji, należy pobrać i prawidłowo wypełnić dokumenty, tj. ”Oświadczenie o 

wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka” (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) i  

„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w imprezach sportowo-

rekreacyjnych” (Załącznik Nr 2 do Regulaminu). 

17. Dokumenty, o których mowa w pkt 18 wypełnia przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny uczestnika. 

Wypełnione dokumenty należy przekazać osobie prowadzącej zajęcia przed pierwszymi zajęciami, na 

które dokonano zapisu.  

18. Opłata za uczestnictwo nie ulega zwrotowi w razie nieobecności dziecka na zajęciach. 

 

2. Obowiązki Organizatora 

 

1. Realizacja zajęć zgodnie z programem Akcji Zima. 

2. Zapewnienie kadry instruktorskiej podczas przewidzianych zajęć w programie Akcji Zima. 

3. Zapewnienie należytego przygotowania infrastruktury w obiektach MOSiR potrzebnej 

do realizacji zajęć w programie Akcji Zima. 

4. Zapewnienie dobrej zabawy i przyjaznej atmosfery podczas  zajęć w programie Akcji Zima. 

5. Zapewnienie realizacji zajęć w programie Akcji Zima, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

oraz zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. 

 

3. Obowiązki Uczestników 

 

1. Obowiązkowe jest zapoznanie się z programem, regulaminem ogólnym i regulaminami 

poszczególnych punktów programu oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi 

Akcji Zima w Mieście 2022. 

2. Przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz regulaminów poszczególnych zajęć, a także regulaminu 

obiektu, na którym prowadzone są zajęcia. 

3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych. 

4. Wykonywanie poleceń Organizatora podczas trwania zajęć. 

5. Natychmiastowe powiadomienie Organizatora o zaistniałych problemach i wypadkach. 

 

4. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu będą 

rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. 

2. Skargi i wnioski można składać Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

4. Organizator oświadcza, iż Akcja Zima w Mieście 2022 została zorganizowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
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Zarządzenie Nr ......../2022 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu 

z dnia ...................... 2022 roku 

 

 

         w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ogólnego Akcji Zima 2022. 

 

                                                 

         Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz na podstawie 

§ 6 ust. 2 pkt. c Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 w Sosnowcu   

 

                                                               z a r z ą d z a m: 

 

§ 1 

Zatwierdzić Regulamin Ogólny Akcji Zima 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 

§ 2 

Niniejsze zarządzenie podlega upublicznieniu na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Sosnowcu. 

 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Rozwoju i Promocji Sportu. 

 

 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


