
 

 

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH  

"Szkółka nauki jazdy na łyżwach dla dzieci i dorosłych"                                                                                                                                                 

Lodowisko "Jastor" 

 

1.  Zajęcia sportowe  odbywać się będą na lodowisku „Jastor” w Jastrzębiu-Zdroju.  

2. Szkółka nauki jazdy na łyżwach organizowana jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.  

Liczba uczestników jest ograniczona. Tworzone są trzy grupy (początkująca, zaawansowana i dorosłych) po 

około 15 uczestników. Każda grupa posiada swojego instruktora. O zakwalifikowaniu do niego decyduje 

Organizator. Zajęcia wszystkich grup odbywają się na tafli jednocześnie. 

3.  Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem ustalonym przed rozpoczęciem cyklu zajęć, który 

może ulec modyfikacji z uwagi na dostępność obiektu. 

4. Uczestnictwo w zajęciach jest płatne – koszt 200zł za uczestnika i obejmuje cykl 10 zajęć po 45 minut.  

5. Osoby dorosłe składają pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajęć, natomiast w przypadku 

dzieci wykonuje to Rodzic lub Opiekun prawny. Oświadczenie jest jednocześnie pisemną zgodą  przyjęcia 

warunków niniejszego regulaminu i innych zasad wynikających z realizacji zajęć. Oświadczenie potwierdza 

zapoznanie się z Regulaminem Lodowiska "Jastor" oraz Regulaminem Ślizgawek Ogólnodostępnych 

odbywających się na nim i zobowiązuje do jego przestrzegania. 

6. Organizator zajęć zapewnia: 

a) dostęp do Lodowiska "Jastor" oraz bezpieczne warunki do przeprowadzenia zajęć . 

b)     możliwość wypożyczenia łyżew zgodnie z cennikiem wypożyczalni  

c)     bezpłatnie kask ochronny za okazaniem dokumentu tożsamości 

d)     bezpłatne  korzystanie z ze sprzętu do nauki jazdy 

c)     opiekę wykwalifikowanych instruktorów  oraz opiekę medyczną, 

d)     ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 

7. Na zajęciach realizowanych na  lodowisku "JASTOR" Uczestnik powinien posiadać rękawiczki oraz 

zalecane jest stosowanie naramienników i nagolenników lub innego rodzaju sprzętu ochronnego. 

8. Przed przystąpieniem do zajęć Uczestnik obowiązany jest poinformować instruktora o złym 

samopoczuciu i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń. Uczestnicy podczas 

zajęć pozostają pod opieką instruktorów prowadzących zajęcia.  

9. Obowiązkiem uczestników jest bezwzględne stosowanie się do poleceń instruktora lub osoby 

prowadzącej.  Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć i oddalanie się poza wyznaczone miejsce.  

10. Uczestnicy nieprzestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów obowiązujących 

na lodowisku Jastor mogą zostać wykluczeni przez organizatora.  

 

ORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Jastrzębiu-Zdroju 

 

 


