
NAUKA  JAZDY  NA  ŁYŻWACH 
 

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2022 

 
REGULAMIN 

 
1. Zajęcia Nauki jazdy na łyżwach (dalej: Zajęcia) odbedą się na Stadionie Zimowym 

przy ul. Zamkowej 4  w Sosnowcu w dniach od 14 do 18 lutego 2022 roku (I edycja) 

oraz w dniach od 21 do 25 lutego 2022 roku (II edycja). 

2. Organizatorem zajęć jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. 

3. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach maksymalnie 10-osobowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rozpoczęcie zajęć o godz. 10:00. 

4. Zajęcia każdej z grup prowadzone będą przez 1 instruktora. 

5. W przypadku osoby niepełnoletniej jej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy/opiekun 

prawny. Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony 

www.mosir.sosnowiec.pl. Uczestnik może wziąć udział tylko jednej edycji zajęć. 

6. Zajęcia przeznaczone są wyłacznie dla osób nie umiejących jeździć na łyżwach, uczniów szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych mogących uczestniczyć w Akcji "Zima w Mieście 2022". 

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedyńczych zajęć z przyczyn niezależnych. 

8. Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajeciach zobowiązani są do: 

- zapewnienia dziecku odpowiedniego ubioru, 

- punktualnego przyprowadzenia dziecka na zajęcia. 

9. Organizator w ramach szkolenia zapewnia uczestnikom sprzęt w postaci łyżew oraz kasków. 

10. Uczestnicy zajęć przebierają się w wyznaczonych miejscach. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru,     

Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lodzie oraz uwag instruktorów. 

12. Osoby zagrażające swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, zostaną wykluczone z zajęć. 

13. Ze wzgledu na specyfikę zajęć, za nieszczęśliwe wypadki Organizator nie odpowiada, a nauka jazdy jest  

prowadzona na wyłączne ryzyko opiekunów prawnych. 

14. Zabrania się jedzenia oraz picia na tafli lodowej. 

15. Wszyscy uczestnicy zajęć oraz ich opiekunowie zobowiązani sa do przestrzegania regulaminu 

obowiązujacego na terenie Stadionu Zimowego przy ul. Zamkowej 4 oraz Regulaminu Ogólnego Akcji 

Zima 2022. 

16. Organizator oświadcza, iż zajęcia nauki jazdy na łyżwach organizowane w ramach Akcji Zima w Mieście 

2022 zostały zorganizowane zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii 

 

http://www.mosir.sosnowiec.pl/


 

 

    Zarządzenie Nr ......../2022 

          Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu 
                                        z dnia ...................... 2022 roku 

 
 
         w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zajęć nauki jazdy na łyżwach, które odbywać się 
będą w dniach 14-18 lutego 2022 roku oraz 21-25 lutego 2022 roku w ramach Akcji Zima 2022. 

 
                                                 
         Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz na 
podstawie § 6 ust. 2 pkt. c Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
 w Sosnowcu   
 

                                                               z a r z ą d z a m: 
 

§ 1 
Zatwierdzić Regulamin zajęć nauki jazdy na łyżwach, które odbywać się będą w dniach w dniach 14-18 
lutego 2022 roku oraz 21-25 lutego 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 
 

§ 2 
Niniejsze zarządzenie podlega upublicznieniu na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Sosnowcu. 
 
 

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Rozwoju i Promocji Sportu. 
 
 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


