„Sportowa Sobota” w Gdyni Północ - Regulamin uczestnictwa
1. Pomysłodawcą spotkań „Sportowa Sobota” dalej SS jest Jarosław Kłodziński.
Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej, absolwent AWFiS w Gdańsku.
2. Organizatorami są: Fundacja „Pozytywne Pomorze”, Jarosław Kłodziński i Partnerzy.
3. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Gdyni dr Wojciech Szczurek.
4. To będzie wyjątkowy czas spędzony w sportowej atmosferze Fair Play.
5. Zapraszamy osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Ilość uczestników na zajęciach ograniczona. Każdy ćwiczy na własne ryzyko.
7. SS będzie odbywać się w salach sportowych CKZiU nr 2 oraz na świeżym powietrzu.
8. Trwa reżim sanitarny. Noś maseczkę, mierzymy temperaturę, dezynfekujemy dłonie.
9. CKZiU 2 kształci młodzież w przyjaznych warunkach w wielu zawodach.
10. Rozpoczęcie zajęć SS o godz. 10.00 do ok. godz. 11.00 w soboty do końca 2021.
11. Organizatorzy nie zapewniają ręczników.
12. Osoby nieletnie wyłącznie pod opieką wskazanego opiekuna.
13. Osoby z niepełnosprawnością wyłącznie pod opieką opiekuna.
14. Koszty dojazdu we własnym zakresie. Jest parking niestrzeżony.
15. Zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu. Nie używam wulgaryzmów.
16. W zajęciach uczestniczy tylko trzeźwa osoba.
17. Zgłoszenia wyłącznie mailowo klodzinski.jaroslaw@wp.pl
18. Pytania drogą mailową lub telefonicznie 601 65 88 12.
19. Konieczne obuwie zmienne do wejścia na obiekty sportowe.
20. Zajęcia nie będą treningiem sportu wyczynowego. Głównie rekreacja.
21. Uczestnik może wykupić dodatkowe ubezpieczenie indywidualne.
22. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
23. Uczestnicy wykonują polecenia organizatora, trenerów lub instruktorów.
24. Podczas SS będą odbywały się treningi w różnych dyscyplinach sportowych.
25. Dbam o bezpieczeństwo uczestników SS. Zwierzaki kochamy, ale zostają w domu.
26. Oświadczam, że jestem w pełni zdrowia fizycznego i psychicznego.
27. Dobrowolnie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, wykorzystanie
mojego wizerunku w mediach, na kanale youtube, na Facebook, na nośnikach
reklamowych na czas nieokreślony.
28. Złamanie Regulaminu wyklucza uczestnika z RP w trybie natychmiastowym.
29. Zgłoszenie: Imię, Rok urodzenia, nr telefonu.
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