PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE
MIEJSKICH ORAZ DZIELNICOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH W TRAKCIE WARSZAWSKIEJ AKCJI
„LATO W MIEŚCIE” 2020
1. Uczestnikami Akcji mogą być:
a) osoby korzystające indywidualnie (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z terenu m.st. Warszawy korzystające z obiektów na podstawie ważnej
legitymacji szkolnej),
b) grupy zorganizowane z Feryjnych Placówek Edukacyjnych oraz z organizacji pozarządowych lub
instytucji zapewniających nieodpłatne formy organizacji czasu wolnego uczniów podczas ferii w
ramach Akcji „Lato w Mieście” 2020 (zgody na korzystanie z Feryjnych Placówek Zajęć
Specjalistycznych przez grupy zorganizowane z organizacji pozarządowych lub instytucji
zapewniających nieodpłatne formy organizacji czasu wolnego uczniów podczas ferii, udzielają, po
weryfikacji, koordynatorzy Akcji w dzielnicach, w których dana organizacja prowadzi swoją
działalność) wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupami na terenie Obiektów. W
zajęciach prowadzonych na obiektach, w ramach grup zorganizowanych, podczas Akcji „Lato w
Mieście” 2020 mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy, posiadający ważną legitymację szkolną.
2. Z obiektów mogą korzystać:
a) grupy zorganizowane pod opieką osób uprawnionych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
W przypadku korzystania z pływalni wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności
pływackie.
b) osoby indywidualne powyżej 13 roku życia. W przypadku uczniów poniżej 13 roku życia
korzystanie z obiektów jest możliwe wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za
nie odpowiedzialność.
3. Grupy zorganizowane uczestniczą w zajęciach na podstawie wcześniejszego pisemnego zgłoszenia
uczestnictwa w zajęciach.
4. Opiekun grupy ma obowiązek stałej kontroli zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu
na terenie obiektu i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania
bezpieczeństwa i porządku. Sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej
bezpieczeństwo również w pomieszczeniach: szatni, natryskach, toaletach itp.
5. Grupy zorganizowane bez opiekuna nie będą wpuszczone na obiekt.
6. Każdy uczestnik zajęć w ramach Akcji „Lato w Mieście” 2020 ma obowiązek dokładnego zapoznania
się z regulaminem ogólnym ośrodka oraz regulaminem korzystania z obiektu sportowego w czasie
trwania Akcji „Lato w Mieście” 2020, wytycznymi obowiązującymi na obiektach OSiR w czasie
epidemii koronawirusa i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich
zawartym.

