
ZARZĄDZENIE MOSIR.0110.29.2019 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

z dnia 26.09.2019 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauki jazdy na łyżwach 
 

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2018r.; poz. 650)  

orazstatutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnychwprowadza 

 

§ 1 

Regulamin nauki jazdy na łyżwach, który stanowi załącznik 1 doniniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem postanowień niniejszego zarządzenia 

sprawujeKierownik Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Łaziskach Górnych. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Traci moc Zarządzenie MOSIR.0110.43.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji z dnia 6.1.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nauki jazdy na łyżwach –  

„Ferie na łyżwach”. 

 

 

 

 

         Dyrektor 

 

        mgr Joanna Pasierbek-Konieczny 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia MOSIR.0110.29.2019 r. 
z dnia 26.09.2019 r. 

 
 

Regulamin nauki jazdy na łyżwach 

 

I. ORGANIZATOR, CEL AKCJI, UCZESTNIK 

 

1. Organizatorem nauki jazdy na łyżwach jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Łaziskach Górnych.  

2. Celem akcji jest: 

a) organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, 

b) nauka jazdy na łyżwach. 

3. Uczestnikami akcji mogą być dzieci od 4. roku życia, o różnym stopniu umiejętności jazdy 

na łyżwach, będące mieszkańcami Łazisk Górnych.  

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Uczestnicy zajęć muszą posiadać bilet wstępu na 

lodowisko prowadzone przez MOSiR na terenie ORS „Żabka”. 

 

II. TERMIN, MIEJSCE, NABÓR 
 
 

1. Nauka jazdy na łyżwach odbywać się będzie w czasie ferii zimowych na lodowisku  

w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Żabka”, mieszczącym się przy ul. Sportowej1  

w Łaziskach Górnych. 

2. Zajęcia są otwarte, nabór będzie się odbywał bezpośrednio przed zajęciami. 

3. Zajęcia odbywać się będą w grupach dostosowanych do umiejętności uczestnika. 

4. Ustala się maksymalną ilość osób w grupie na 20. Każdorazowo będą się odbywały zajęcia 

w dwóch grupach. 

5. Podczas nauki jazdy z lodowiska korzystać będą tylko uczestnicy akcji. W tym czasie nie 

ma możliwości indywidualnego korzystania z lodowiska. 

 

III. REGULAMIN ZAJĘĆ 

 

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia 

oraz przestrzegania poniższych zasad: 

a) przebywając na tafli lodowiska należy zachować szczególną ostrożność, 



b) nie powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób 

korzystających z lodowiska, bądź sytuacji mogących spowodować nieszczęśliwy 

wypadek, 

c) sygnalizować instruktorowi wszelkie sytuacje, które mogą doprowadzić do wypadku, 

w tym własne złe samopoczucie, 

d) zgłaszać instruktorowi każdy przypadek skaleczenia lub urazu doznanego w trakcie 

zajęć.  

 

2. Warunki uczestnictwa: 

a) Warunkiem wzięcia udziału w zajęciach jest złożenie wypełnionego i podpisanego 

Oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.Oświadczenie można 

pobrać ze strony www.mosir.laziska.pllub odebrać w kasie ORS Żabka. 

b) O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Złożenie oświadczenia nie 

gwarantuje przyjęcia na zajęcia. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn 

niezależnych. 

d) Dzieci do lat 10 podczas zajęć muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej. 

Wejście opiekuna na zajęcia jest bezpłatne. 

e) Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu 

oraz ogólnego regulaminu ośrodka i lodowiska. Nieprzestrzeganie regulaminów 

skutkować będzie usunięciem uczestnika z zajęć. 

f) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym 

rękawiczek oraz sprzętu, tzn. łyżew i kasku. Istnieje możliwość odpłatnego 

wypożyczenia sprzętu  

w wypożyczalni łyżew na terenie ORS Żabka. Płatność według cennika. Ilość kasków 

do wypożyczenia jest ograniczona. Dziecko nieposiadające kasku nie zostanie 

dopuszczone do zajęć. 

g) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach. 

h) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. Do dyspozycji 

uczestników zostają, znajdujące się w szatni szafki depozytowe. 

IV. USTALENIA DODATKOWE 

1. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne; NIP: 

6351791846, REGON: 241049933 zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016). Kontakt z 



Inspektorem Ochrony Danych – iod@mosir.laziska.pl. Pełna informacja dotycząca 

przetwarzania danych osobowych znajduje się na  http://bip.laziska.pl/informacja-dotyczaca-

przetwarzania-danych-osobowych-w-mosir. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

 

Jazda na łyżwach jest sportem niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie powyższych zasad 

i posiadanie odpowiedniego sprzętu nie gwarantuje uniknięcia urazów.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Data………………………………  

 

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W AKCJI „FERIE NA 

ŁYŻWACH” 

W OKRESIE 13.01 – 24.02.2020 r. 

 

Imię i nazwisko 
dziecka 

 
 

Data urodzenia 
dziecka 

 
 

Telefon kontaktowy  
 

Poziom 
zaawansowania w 
jeździe na łyżwach* 

 podstawowy 
 średniozaawansowany 
 zaawansowany 

* Zaznaczyć krzyżyk w odpowiedniej kratce 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję. 

2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w akcji organizowanej w dniach 13.01 – 24.02.2020 r  

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych – „Ferie na łyżwach”. 

3.  Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych mojego dziecka do udziału w akcji.  

 

podpis uczestnika lub opiekuna prawnego                  data 

…………………................................           ……………………………… 


