REGULAMIN AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2017”
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
1. Organizator:
Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Śródmieście.
2. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
w czasie wakacji letnich, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom
uzależnień.
3. Termin akcji „Lato w Mieście”: 26.06.2017 - 31.08.2017r. z wyłączeniem:
a) 31.07.2017 – 20.08.2017r. – pływalnia
b) 07.07.2017 – 17.07.2017r. – hala sportowa
4. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
posiadających legitymację szkolną.
5. Akcja „Lato w Mieście 2017” w OSIR Śródmieście przeznaczona jest dla grup zorganizowanych
oraz dla osób indywidualnych. W ramach akcji „Zima w Mieście 2017” można korzystać z pływalni
oraz hali sportowej.
6. Uczestnictwo w zajęciach dla dzieci i młodzieży szkolnej jest bezpłatne.
7. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do
udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych.
8. Uczestnicy oraz opiekunowie grupy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów: pływalni,
urządzeń pływalni, hali sportowej, akcji „Lato w Mieście” oraz stosować się do poleceń opiekunów
grup zorganizowanych oraz personelu OSIR.
9. Pozostałe osoby – nie będące uczestnikami akcji „Lato w Mieście 2017” mogą korzystać
z pływalni odpłatnie według cennika w ramach wolnych miejsc.
10. Na zajęcia grupowe na pływalnię i halę sportową obowiązują wcześniejsze zapisy i rezerwacje:
w kasie Ośrodka pod numer telefonu 22 825-71-34 wew. 110 lub e-mail: biuro@osir-polna.pl.
11. Uczestnicy akcji „Lato w Mieście 2017” mogą korzystać z przyborów i urządzeń znajdujących
się na terenie pływalni z wyłączeniem saunarium.
12. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników akcji „Lato
w Mieście 2017” odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
13. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Śródmieście.
14. Zajęcia na pływalni i hali sportowej odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Obiekt sportowy
(adres, telefon, osoba
odpowiedzialna)
Pływalnia
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Śródmieście
Zapisy grup na zajęcia prowadzi
kasa OSiR
Kontakt: 22 825 71 34
wew. 110/101
Hala sportowa
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Śródmieście
Zapisy grup na zajęcia prowadzi
kasa OSiR
Kontakt: 22 825 71 34
wew. 110/101

Program
(rodzaj proponowanych
zajęć)

Dni i godziny
prowadzonych
zajęć

Grupy wiekowe uczestników

Przewidywana
liczba
uczestników
dziennie

Wejście na pływalnię
dla grup
zorganizowanych z
opiekunem oraz
wejścia indywidualne

9.00 – 15.00
od
poniedziałku
do piątku

Szkoły podstawowe,
gimnazjalne i
ponadgimnazjalne (obowiązek
okazania legitymacji szkolnej)

200 osób

Wejście na halę
sportową dla grup
zorganizowanych z
opiekunem oraz
wejścia indywidualne

9.00 – 16.00
od
poniedziałku
do piątku

Szkoły podstawowe,
gimnazjalne i
ponadgimnazjalne (obowiązek
okazania legitymacji szkolnej)

jednorazowo 40
osób na jedną
jednostkę
godzinową

