REGULAMIN
Treningów Bubble Football – „Aktywność dla każdego”:

ROZDZIAŁ I ORGANIZATOR
1. Organizatorem treningów Bubble Football jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Mariana Langiewicza 22, 20-032 Lublin.
2. Przeprowadzenie treningów to zadanie realizowane w ramach projektu „Aktywność dla każdego”.
Zadanie finansowane jest w całości ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin
na rok 2017.
3. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem zajęć czuwa wyznaczony koordynator zadania –
Mateusz Woźniak.
Rozdział II CEL
1.Głównym celem zadania jest zwiększenie zainteresowania nowymi formami aktywności ruchowej
wśród mieszkańców Lublina poprzez zajęcia sportowe.

ROZDZIAŁ III CZAS I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ
1. Zajęcia przeprowadzone zostaną w następujących terminach:
a) 9 kwietnia 2017 roku
b) 4 czerwca 2017 roku
c) 17 września 2017 roku
D) 8 października 2017 roku
2. Miejscem przeprowadzenia zawodów będą hale sportowe w Centrum Kultury Fizycznej
Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, ul. Langiewicza 22

ROZDZIAŁ IV UCZESTNICTWO
1.Uczestnikiem zajęć mogą być wszystkie osoby pełnoletnie.
2.Uczestnik poniżej 18 roku życia może uczestniczyć w zajęciach tylko za zgodą rodzica/opiekuna i
oświadczenia o posiadaniu NNW.
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Wzór dokumentu do pobrania dostępny jest na stronie internetowej www.obywatelski.azs.umcs.pl w
zakładce Bubble Football
3.W każdej z jednostek zajęciowych uczestniczyć może maksymalnie 10 uczestników.
4.Warunkiem uczestnictwa jest ważne ubezpieczenie NNW uczestnika, które jest przedstawiane
koordynatorowi w formie oświadczenia przed rozpoczęciem zajęć. (oświadczenie do pobrania
na stronie internetowej www.obywatelski.azs.umcs.pl w zakładce Bubble Football )
5. Udział w zajęciach mogą wziąć tylko i wyłącznie osoby , które dokonały wcześniejszej rejestracji
internetowej na wybraną jednostkę treningową.

ROZDZIAŁ V ZGŁOSZENIE
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez rejestrację internetową na stronie
www.obywatelski.azs.umcs.pl.
2. W przypadku zgłoszenia osób niepełnoletnich w zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe
opiekuna.

ROZDZIAŁ VI CZAS I ZASADY GRY
1.W trakcie jednostki zajęciowej rozgrywane są trzy tercje – po 15 minut każda.
2. Przed rozpoczęciem rozgrywki przeznaczony będzie czas na rozgrzewkę oraz przekazanie zasad gry i
szkolenie dotyczące zasad oraz bezpieczeństwa gry.
3. Rozpoczęcie meczu - piłka znajduję się na środku boiska, natomiast zawodnicy obu drużyn
za liniami bramkowymi po swojej stronie boiska. Gwizdek wyznacza moment rozpoczęcia meczu,
wtedy zawodnicy biegną w kierunku piłki „walcząc” o jej posiadanie. Rozpoczęcie następuje po każdej
zdobytej bramce.
4. Auty :
a) po opuszczeniu piłki, poza linię końcową za bramkami następuje wznowienie gry
od bramki, przez jednego z zawodników drużyny - (nie występują rzuty rożne ).
b) po opuszczeniu piłki poza linię boczną boiska, gra wznawiana jest z linii bocznej przez
drużynę przeciwną.
5. Drużyny – w zależności od ilości osób zgłoszonych na dany trening, drużyny liczyć mogą od 3 do 5
osób, z możliwością zawodników rezerwowych.
6. W grze nie ma typowego bramkarza, każdy zawodnik drużyny w dowolnej chwili może pełnić rolę
bramkarza.
7. Zagranie piłki ręką możliwe jest tylko i wyłącznie w obrębie pola karnego.
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8. Wznowienie gry od bramki nastąpić może wyłącznie nogą, nie jest dopuszczalny wyrzut piłki ręką.
9. Niesportowe zachowania – za każde niesportowe zachowanie, niezgodne z zasadami
przedstawionymi przed rozpoczęciem rozgrywki, drużyna traci piłkę na korzyć zespołu przeciwnego.
10. Decyzja sędziego jest ostateczna i niepodważalna.

ROZDZIAŁ VII STRÓJ I OBUWIE
1.Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zajęciach jest posiadanie odpowiedniego stroju
sportowego oraz obuwia.
2.Obuwie – wstęp na salę tylko i wyłącznie w obuwiu z gładką, jasną podeszwą
(zakaz używania gumowych minikorków ).
3.Strój – luźny strój sportowy, nieutrudniający ruchów ciała.
4.Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zdjęcia wszelkiego rodzaju biżuterii.
5.Wskazane jest zdjęcie okularów korekcyjnych, jeśli uczestnik uważa posiadanie okularów za
konieczne, akceptuje pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia wynikłe w trakcie
rozgrywki.
ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I DYSCYPLINA
1. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany do zachowania
ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń oraz jest zobowiązany o poinformowaniu instruktora
lub koordynatora zadania o swoich dolegliwościach zdrowotnych w przypadku ich wystąpienia.
2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć
związanych z wysiłkiem fizycznym.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia
Uczestnika wynikające z wykonywania ćwiczeń w czasie zajęć sportowych.
4. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek używek i środków odurzających.
Niewłaściwe zachowania Uczestnika zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych
uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć, skutkują wykluczeniem
z zajęć.
5. Uczestnik jest zobowiązany do wykorzystywania udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca
treningowego zgodnie z przeznaczeniem.
6. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową,
a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
7. Organizator zapewnia sobie możliwość upomnienia lub usunięcia uczestnika z zajęć, w przypadku
rażącego łamania regulaminu.
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IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
2. Koordynator zadania po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać wszelkich odstępstw od
postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
3. Zawodnicy i opiekunowie zobowiązani są przestrzegać niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych
z zajęć, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
5. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Osoba zapisana na zajęcia przez stronę obywatelski.azs.umcs.pl wyraża zgodę na otrzymywanie
informacji drogą elektroniczną.
7. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
9. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego
nowej wersji na stronie internetowej obywatelski.azs.umcs.pl.
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