REGULAMIN TRENINGÓW CAŁODNIOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB ŚRODOWISKOWY
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH W
TERMINACH:

-

Miejsce treningów: Ośrodek Jasna31 w Gliwicach (w godzinach od 7:30 – 16:15) po
zajęciach przejście i trening w Ośrodku Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul.
Akademicka 26 (do godziny 19:00).

–

I termin: 4 stycznia 2021r. do 8 stycznia 2021r. (z wyłączeniem 6 stycznia – święto
Trzech Króli),

–

II termin: 11 stycznia 2021r. do 15 stycznia 2021r.

1.Uczestnicy treningów całodniowych przebywają pod opieką trenerów, - wg
sporządzonego wcześniej harmonogramu - od godz. 7.30 do godz.19:00 (do godziny
16:15 można odebrać dziecko ośrodka Jasna31, w późniejszych godzinach z Ośrodka
Sportowego przy ulicy Akademickiej 26).
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.
3.Uczestnicy

treningów

całodniowych

mają

obowiązek

posiadania

licencji

członkowskich Klubu Środowiskowego Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach –
klubu zrzeszonego i licencjonowanego przez Polski Związek Sportowy.
4.Uczestnicy treningów całodniowych mają prawo do:
- ciężkich treningów ;)
- spokojnego wypoczynku,
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
(sprzęt zapewnia organizator) TYLKO za zgodą i opieką trenera,
5. Uczestnicy mają obowiązek:
- podporządkować się poleceniom trenera prowadzącego zajęcia,
- brać udział w realizacji programu treningów całodniowych,
- zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
-szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko,
materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie),

- kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
- przestrzegać zasad poruszania się po drogach
- przestrzegać zasad higieny z uwagi na Pandemię Covid-19 oraz przestrzegać dystansu
społecznego zgodnie z zaleceniami (dezynfekcja rąk, posiadanie maseczki na potrzeby
wyjścia itp.),
- kulturalnie zachowywać się podczas przebywania, przebierania się w szatni.
8. Uczestnik treningów całodniowych zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych
do harmonogramu dnia: judogi, klapki, strój sportowy (na halę i na dwór adekwatny do
warunków atmosferycznych) obuwie zmienne sportowe oraz strój na basen.
9 Samowolne oddalenie się od trenerów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie
wykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem,
naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach (bez
możliwości zwrotu opłaty).
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników treningów w
czasie ich trwania oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych
przez innych uczestników – odpowiedzialność rodziców.
11. Organizator nie zaleca przynosić na dni treningowe cennych urządzeń i przedmiotów
wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze
odpowiedzialności za tego typu przedmioty. Podczas zajęć sportowych obowiązuje
zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy
program nie może być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych
od organizatora.
13.

Organizator

zobowiązuje

Rodziców/Opiekunów

o

się

zaistniałych

do

natychmiastowego

wypadkach,

urazach

powiadomienia
i

problemach

wychowawczych.
14. Uczestnicy treningów całodniowych mają obowiązek zapoznania się powyższym
regulaminem oraz regulaminem sekcji judo Klubu Środowiskowego Politechniki
Śląskiej dostępnego na stronie internetowej: www.judoazsgliwice.pl.

