
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PILE 

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W KULIGU 

 

Regulamin Kuligu z Ogniskiem 

 

1. CEL IMPREZY: 

- Integracja Dzieci i Młodzieży. 

- Promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

2. TERMINY I MIEJSCE: 

- w dniach 18,20 i 25 Stycznia 2016 r. w godz. 10.00 – 13:00 na Pilskim Lotnisku przy 

hangarze nr 6 – impreza uzależniona od śniegu!!!! 

PLAN IMREZY: 

- godz. 10:00 - rozpoczęcie kuligu 

- Start kuligu co 30 minut tj. 10:00, 10:30 11:00 itd.  

- ok. godz. 13.00 – zakończenie imprezy 

UCZESTNICTWO: 

- W imprezie mogą uczestniczyć wszystkie chętne osoby. 

- Dzieci do lat 13 zobowiązane są do przyjścia z opiekunami prawnymi. 

- Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. 

ORGANIZATORZY: 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile 

SPRAWY RÓŻNE: 

- W sprawach różnych nieobjętych regulaminem decyduje organizator 

- Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

organizatora imprezy. 

- Organizator ubezpiecza biorących udział w kuligu. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione. 

- W przypadku nieodpowiednich warunków atmosferycznych impreza zostanie 

odwołana lub przeniesiona. 

- Dojazd do miejsca imprezy oraz powrót z miejsca imprezy we własnym zakresie. 



- Opiekunowie prawni sami w swoim zakresie dostarczają i odbierają uczestnika zajęć z 

miejsca imprezy. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY OGNISKU ORAZ UDZIAŁU W KULIGU: 

1. Wszyscy powinni posiadać strój i obuwie zabezpieczające przed chłodem. 

2. Podczas jazdy uczestnicy: 

a) nie stają w saniach i sankach 

b) nie wychylają się z sań i sanek 

3. Bez zgody prowadzącego uczestnicy nie wchodzą i nie opuszczają sań i sanek. 

4. We wszystkich miejscach pobytu oraz w czasie przejazdu uczestnicy zachowują się 

kulturalnie. 

5. Nie wolno stosować wobec siebie zabaw grożących wypadkiem lub kalectwem. 

6. O przypadkach złego samopoczucia, skaleczeniach lub sytuacjach budzących niepokój 

należy natychmiast informować opiekunów lub organizatora. 

7. W przypadku złamania przez uczestnika regulaminu, natychmiast zostaną powiadomieni 

jego rodzice (opiekunowie). Dalsze postępowanie uzależnione będzie od decyzji organizatora. 

8.Uczestnicy imprezy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność przy ognisku. 

 

ORGANIZATOR 

DYREKTOR MOSiR PIŁA 


