Regulamin zajęć sportowych prowadzonych przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy
Regulamin dotyczy zajęć sportowych organizowanych przez MOSiR na krytej pływalni
przy ul. Piłsudskiego 19
1. Celem zajęć sportowych jest zapewnienie mieszkańcom powiatu dębickiego
odpowiednich warunków do przygotowań do zawodów sportowych, poprawy kondycji
fizycznej.
2. W zajęciach sportowych organizowanych przez MOSiR mogą brać udział tylko osoby
dorosłe.
3. Do zajęć sportowych dopuszcza się osoby, które przedstawiły oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach oraz zapisanych na listę
uczestników.
4. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego
Regulaminu.
5. Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez uczestników, co
potwierdzone jest ich podpisem na liście uczestników zajęć oraz zakup biletu wstępu.
6. Uczestnicy biorą udział w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza
że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, MOSiR
zwolniony jest z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć
wypadki.
7. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie instruktora
przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej
niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach
uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
8. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora
dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania
ćwiczeń i zadań.
9. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą
wyposażenia i sprzętu używanego przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich
trwania i bezpośrednio przed i po nich.
10. MOSiR i instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy z
powodu wykonywania ćwiczeń sportowych organizowanych przez organizatora zgodnie
z wszelkimi zasadami sportowymi.
11. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminy w każdym momencie zmiany
obostrzeń dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii wirusa SARS
Cov-2
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć bez
konieczności powiadamiania uczestników.
Uczestnik zajęć ma obowiązek:
1. Pozostawić swoje dane do dyspozycji organizatora.
2. Przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku.

3. Stosować się do zapisów regulaminu pływalni.
4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
5. Stosować się do zaleceń instruktora pływania i ratowników wodnych.
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