Regulamin zajęć sportowych organizowany dla mieszkańców Osiedla
Stare Gliwice w ramach Budżetu Obywatelskiego
I Informacje ogóle
1. Projekt zorganizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego dla mieszkańców Osiedla Stare
Gliwice.
2. Projekt realizowany jest przez firmę VESPER Łukasz Gacek z siedzibą w Zabrzu przy
ul. Padlewskiego 2/2 41-800 Zabrze.
3. Niniejszy regulamin określa podstawowe założenia, zasady rekrutacji w tym naboru uczestników
oraz zasady uczestnictwa w realizowanym projekcie.
II Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Uczestnikami mogą być wyłącznie mieszkańcy Osiedle Stare Gliwice.
2. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnicy są zobowiązani do podpisania oświadczenia
o zamieszkaniu na terenie Osiedla Stare Gliwice oraz wpisania się na listę obecności.
3. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
4. Zajęcia będą odbywać się w grupach 10 osobowych.
5. Zapisy na zajęcia będą w terminie od 19 czerwca do 7 lipca 2017 roku.
6. Zapisów będzie można dokonać osobiście na hali Widowiskowo- Sportowej przy ul. Górnych
Wałów 29, bądź mailowo halagliwice@gmail.com. W przypadku większej liczby zgłoszeń
o uczestnictwie w zajęciach będzie decydowało losowanie.
7. W przypadku rezygnacji z zajęć oraz niezgłoszonej wcześniej telefonicznie nieobecności
do uczestnictwa w kolejnych zajęciach kwalifikuje się osoba z listy rezerwowej.
8. Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie zajęć.

III Zasady organizacji zajęć
1. Zajęcia będą realizowane od 21 sierpnia do 17 grudnia 2017 r.
2. Zajęcia będą organizowane w obiektach sportowych :
Hala Widowiskowo- Sportowa „Górnych Wałów” ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice
Hala Widowiskowo -Sportowa ul. Chorzowska 5 44 -100 Gliwice
Kryta pływalnia Olimpijczyk ul. Oriona 120 44-100 Gliwice.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub lokalizacji zajęć przed rozpoczęciem
realizacji lub w trakcie, o czym poinformuje uczestników telefonicznie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zajęć z przyczyn wynikających
ze zdarzeń losowych.
5. Zbiórka uczestników zajęć będzie na parkingu przy ul. Wiejskiej 17 a odjazd na pół godziny
przed rozpoczynającymi się zajęciami. W przypadku zajęć dla dzieci, rodzic zobowiązuję się do
przywiezienia dziecka na miejsce zbiórki i odebrania go z miejsca zbiórki o wyznaczonej porze.
6. Transport dzieci i młodzieży odbywać się będzie pod opieką wychowawcy.
7. Uczestników biorących udział w zajęciach obowiązywać będzie strój zmienny odpowiedni do
danej dyscypliny. W przypadku zajęć aqua aerobic będzie to strój kąpielowy oraz czepek
w pozostałych zajęciach oprócz szachów obuwie zmienne oraz strój sportowy.

