MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PILE
ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE
ZIMOWA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ
REGULAMIN UCZESTNICTWCA
1. PROGRAM:
- Gry i Zabawy z piłką.
- Nauka podstaw gry w piłkę nożną.
- Doskonalenie techniki gry w piłkę nożną.
2. ORGANIZATOR – MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PILE
3. MIEJSCE – Obiekty Sportowe Centrum - Stadion Żużlowy przy ul. Bydgoskiej 76 w
Pile. W razie niepogody organizator przewiduje zajęcia w innym miejscu.
4. TERMIN – 18-22.01 i 25-29 stycznia 2016 r. godziny 10:00 – 13:00 z podziałem na
grupy.
5. UCZESTNICTWO:
- szkoły ponadgimnazjalne,
- szkoły gimnazjalne,
- szkoły podstawowe.
- UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY.
6. ZGŁOSZENIA:
- zgłoszenia przyjmuje trener prowadzący zajęcia:
- w pierwszym tygodniu pod nr tel. 605 - 899 - 699
- w drugim tygodniu pod nr tel. 606 – 304 - 266
- ewentualnie bezpośrednio na sali 20 minut przed zajęciami.
7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:
- od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie grę w
piłkę nożną,
- uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień trenera,
- obowiązuje strój odpowiedni do grania w piłkę nożną na Hali.
8. INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE:
- 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.
- Zapoznanie się z treścią i przestrzeganie regulaminu obiektu sportowego Centrum
oraz hali sportowej.
- Zawodnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność,
- Zawodnicy biorą udział w zajęciach za obopólną zgodą rodziców,
- Zgłoszenie do udziału w zajęciach odbywa się poprzez wypełnienie KARTY
ZGŁOSZENIA dostępnej w kasie na Pływalni Wodnik lub do pobrania na stronie
www.mosir.pila.pl.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione podczas zajęć,
- Uczestnicy zajęć ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas
trwania imprezy,
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie oraz
ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.

ORGANIZATOR
DYREKTOR MOSIR PIŁA

