
REGULAMIN FERII ZIMOWYCH 2023

ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz,
tel. 62 757-32-67

CELE ZAJĘĆ
 zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
 przedstawienie i utrwalenie zasad bezpiecznego postępowania podczas uprawiania 
sportów
 kształtowanie wzorców kulturalnego i zdrowotnego spędzania czasu

MIEJSCE I TERMINY
 Hala lekkoatletyczna – od poniedziałku do piątku w dniach
30.01.2023r. – 10.02.2023 r w godz.10.00 – 14.00 

PROGRAM
Zajęcia sportowo-rekreacyjne

WARUNKI UCZESTNICTWA W FERIACH ZIMOWYCH

 Uczestnikiem ferii mogą być tylko uczniowie szkół podstawowych, dzienny limit 30 osób.
 Każdy uczestnik ferii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 Należy stosować się do wewnętrznego regulaminu obiektu i zajęć prowadzonych przez 
instruktora.
 W pierwszym dniu przyjścia na zajęcia każde dziecko musi posiadać pisemne 
oświadczenie (załącznik nr 1) podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 Na terenie obiektów (hal) obowiązuje wszystkich obuwie zamienne sportowe oraz 
odpowiedni strój.
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe
pozostawione podczas pobytu.
 Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 
uczestnika podczas pobytu.
 Uczestnikowi ferii nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren Ośrodka bez wiedzy 
instruktora.
 Uczestnik ferii musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji
stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast 
poinformować o tym instruktora.



Karta zgłoszenia uczestnika zajęć feryjnych 2023
w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

Wybieram uczestnictwo mojego dziecka w bloku zajęć

I termin (30.01.2023 r. 03.02.2023 r.)
II termin (06-10.02.2023 r.)
Imię i Nazwisko ............................................................................................................  
Data urodzenia............................................... 
PESEL ............................................................................
Adres zamieszkania ..............................................................................................................
Telefon kontaktowy .......................................................................................................  

- Zapoznałem(am) się z regulaminem i programem zajęć Ferie 2023 w OSRiR w 
Kaliszu (31.01.-10.02.2023r.)
- Zezwalam/nie zezwalam (podkreślić prawidłową informację) na samodzielne 
przybycie i powrót do domu mojego dziecka po zakończonych zajęciach. Zajęcia 
rozpoczynają się od 10:00, a kończą o 14:00.
- informacja rodziców o stanie zdrowia dziecka (ewentualne dolegliwości i 
objawy, które występują u dziecka i o których powinien wiedzieć 
instruktor) ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

- Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest darmowe, zapewniamy: opiekę 
instruktorów,
- Wyrażam zgodę na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych placówki 
(dotyczy zdjęć i filmów grupowych dokumentujących prowadzone zajęcia) oraz 
przetwarzanie danych na potrzeby
placówki.

..........................................................................
(data i podpis rodzica / opiekuna)

.........................................................................
(data i podpis rodzica / opiekuna)

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przetwarza Państwa dane 
osobowe.
Więcej szczegółów jest dostępne na stronie internetowej Ośrodka 
www.osir.kalisz.pl


