REGULAMIN
uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach sportowych w ramach projektów
„Aktywność dla każdego” i „Sport dla każdego”
Rozdział I ORGANIZATOR
1. Organizatorem bezpłatnych zajęciach sportowych w ramach projektów „Aktywność dla każdego”
i „Sport dla każdego” jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Mariana Langiewicza 22, 20-032 Lublin.
2. Zadania
finansowane
są
w
całości
ze
środków
pochodzących
z Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na rok 2017.
3. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem poszczególnych zadań czuwa wyznaczony
koordynator zadania przypisany do danego zadania.
Rozdział II CEL
Głównym celem projektów jest Celem zadania jest propagowanie aktywnego stylu życia oraz zdrowego
stylu życia i aktywności ruchowej wśród mieszkańców Lublina poprzez zajęcia sportowe.
Rozdział III UCZESTNICTWO
1. Wszystkie informacje dotyczące zadań zajęć i zadań realizowanych w ramach projektów
podawane są na stronie obywatelski.azs.umcs.pl
2. W zależności od wybranych zajęć obowiązują zapisy:
a) internetowe, przez stronę obywatelski azs.umcs.pl - uruchamiane na 7 dni przed zajęciami oraz
blokowane na 3 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć, a także zapisy u instruktora
bezpośrednio przed zajęciami – w zależności od ilości wolnych miejsc.
b) Mailowe – u koordynatorów poszczególnych zajęć
c) Internetowe przez strony zewnętrzne dedykowane dla poszczególnych zajęć (lnba.azs.umcs.pl i
paintball.azs.umcs.pl)
3. Uczestnikiem zajęć może być osoba, która ukończyła 18 lat. Warunkiem uczestnictwa osoby
niepełnoletniej w zależności od zajęć jest :
a) samodzielne wypełnienie formularza oraz załączenie skanu wypełnionego i
podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo przez swoich
opiekunów.
b) Wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
uczestnictwo przez swoich opiekunów na maila koordynatora danego zadania.
c) Dostarczenie oryginału wypełnionego i podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody
na uczestnictwo przez swoich opiekunów do instruktora zajęć.
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4. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych i
rodzaju prowadzonych zajęć.
5. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie NNW.
Rozdział IV 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. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z jego winy, a w przypadku
osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny. W przypadku zajęć drużynowych za
egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan Drużyny.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ani przedmioty zawodników pozostawione w
szatniach lub na obiektach udostępnionych pod przeprowadzane zajęcia.
Rozdział V 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/ instruktor zajęć po uzgodnieniu z organizatorem ma prawo dokonać
wszelkich odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu w drodze jednostronnej decyzji.
3. Zawodnicy oraz trenerzy 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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