
  

 

  

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH 

REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „DARMOWA NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH 
W ARENIE LODOWEJ” 

 

  
Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych w ramach projektu „Nauka 

jazdy na łyżwach w Arenie Lodowej”, zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie 

osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych 

organizowanych przez Klub Sportowy Arena w Tomaszowie Mazowieckim, zwany dalej  

„Organizatorem”.  
  

Postanowienia ogólne  

  
1. Organizatorem zajęć jest Klub Sportowy KS Arena w Tomaszowie Mazowieckim, ul.  

Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, e-mail: ks.arena@op.pl  

2. Zajęcia odbywają się w Arenie Lodowej od 24.10.2022r. do 30.12.2022r. 5 dni w tygodniu 

po 1 godzinie po 3 osoby ( poniedziałek – piątek ) w godzinach 18:00-19:00 podczas 

ogólnodostępnych ślizgawek na torze długim i krótkim (w zależności od dostępności). 

Wyjątek stanowią dni lub godziny, w których Arena Lodowa jest wyłączona z publicznego 

użytkowania zgodnie z aktualnym harmonogramem dostępnym na stronie 

www.arenalodowa.pl oraz święta. 

3.Uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz 

innych regulacji porządkowych obowiązujących na terenie Areny Lodowej.  

4.Bezpośrednim celem zajęć jest nauczanie od podstaw jazdy na łyżwach mieszkańców 

Tomaszowa Mazowieckiego i okolic w każdym wieku i bez względu na status społeczny czy 

majątkowy. Celem pośrednim jest wyrównanie szans wśród dzieci i młodzieży oraz 

kształtowanie pozytywnych cech charakteru.  

5.Udział w zajęciach jest bezpłatny.  
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Zapisy  

 
  

1. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy drogą elektroniczną na adres: 

naukajazdy@arenalodowa.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: “NAUKA JAZDY  

NA ŁYŻWACH” a w treści maila podać imię, nazwisko, numer kontaktowy oraz wiek 

uczestnika oraz max. 3 preferowane daty postępujące kolejno po sobie , w których 

zamierza wziąć udział (w terminie od 24.10.2022- 30.12.2022 od poniedziałku do piątku 

w godzinach 18:00 do 19:00 ) Zapisy uruchomione zostaną 6 października i będą trwać 

do zakończenia projektu, tj.30.12.2022r. bądź do wyczerpania ilości dostępnych miejsc.  

2. Zapisy elektroniczne dokonywane są z wyprzedzeniem: najpóźniej na 3h przed 

rozpoczęciem zajęć danego dnia. W przypadku niewykorzystania limitu miejsc (max. 3 

osoby na jednej ślizgawce) zapisy możliwe będą także u trenera na miejscu bezpośrednio 

przed zajęciami.  

3. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia powinny dostarczyć najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia zajęć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach.  

4. Każdy uczestnik może wziąć udział w 3 bezpłatnych zajęciach przez trzy wolne terminy 

kolejno postępujące po sobie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trenera w ramach cyklu 3 bezpłatnych zajęć 

bez podania przyczyny.  

6. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, uczestnik jest zobowiązany do 

poinformowania o tym fakcie organizatora telefonicznie na numer: 576 385 885 lub poprzez 

przesłanie pisemnej wiadomości na adres: naukajazdy@arenalodowa.pl najpóźniej 3 

godziny przed zaplanowanymi zajęciami.  



  

 

  

7. Brak obecności na zajęciach bez uprzedniego poinformowania organizatora będzie 

skutkować wpisaniem uczestnika na „czarną listę” i uniemożliwienie mu skorzystania z 

kolejnych zajęć w ramach programu.  

8. O wpisaniu się na listę na dany dzień decyduje kolejność zgłoszeń.  

  

Uczestnictwo w zajęciach  

  

1. Uczestnikami zajęć mogą być osoby powyżej 18-ego roku życia oraz dzieci i młodzież, 

które będą miały pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach lub będą pod opieką 

rodziców i/lub opiekuna.  

2. Czas trwania jednych zajęć równa się długości jednej ślizgawki tj. 60 minut.  

3. Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych 

możliwości i ograniczeń. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania 

ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, 

które mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem 

fizycznym.  

4. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestnikom zajęć obejmujące swym 

zakresem uprawianie wybranego w ramach zajęć sportu.  

5. Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania lub wypożyczenia własnych łyżew 

oraz kasku ochronnego.  

6. Zapisanie się na zajęcia nie nakłada obowiązku zakupu biletu wstępu na obiekt.  

7. Max. 3 osoby mogą skorzystać z nauki jazdy na każdej ślizgawce.  

8. Każdy z uczestników będzie przypisany do indywidualnego i wykwalifikowanego trenera 

nauki jazdy na łyżwach.  



  

 

  

 

 

Postanowienia końcowe  

  

1. Trenerzy reprezentujący uczestnika zajęć odpowiadają bezpośrednio za przygotowanie 

uczestnika do zajęć oraz inne czynności porządkowe.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla 

zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć 

sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.  

3. Każdy uczestnik zajęć, wchodząc na teren Areny Lodowej z własnej woli, potwierdza, że 

akceptuje i jest świadomy ryzyka, związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 i 

zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu.  

4. Osoby uczestniczące w zajęciach obowiązane są do niezwłocznego informowania służb 

porządkowych o każdym przypadku naruszenia zasad sanitarnych.  

5. Osoby poddane kwarantannie, osoby u których stwierdzono zarażenie wirusem SARS- 

CoV-2, lub osoby co do których może zachodzić takie uzasadnione podejrzenie 

obowiązane są do powstrzymania się od wzięcia udziału w zajęciach.  

 

 
  
   Załączniki:  
1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych członka uczestnika – dziecko  

2) Zgoda i oświadczenie – dziecko  

3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych członka uczestnika – dorosły  

4) Zgoda i oświadczenie - dorosły 

    



 

  

  

  

 
  
         

                                                                                     

             

 


