
Regulamin akcji „Zima w Mieście na Sportowo 2023”  

organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach 

 

§ 1 

1. Pierwszeństwo przy przyjęciu na akcję „Zima w Mieście na Sportowo 2023” mają dzieci, 

których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w 

Wołominie.  

2. Rodzice, którzy nie spełniają powyższych warunków mogą zapisać dziecko na akcję „Zima  

w Mieście na Sportowo 2023” pod warunkiem wolnych miejsc i jednocześnie ponoszą pełną 

odpłatność za prowadzone zajęcia. 

3. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. warunków będzie Karta Mieszkańca 

„Jestem z Ząbek” (dziecka lub rodzica). Akceptowane będą wyłącznie aktualne, aktywne 

nowe Karty. Numer karty należy podać w Karcie Kwalifikacyjnej. 

 

§ 2 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników akcji zobligowani są do wypełnienia Karty 

Kwalifikacyjnej Uczestnika, zapoznania się z Regulaminem akcji. Na Karcie Kwalifikacyjnej 

wymagane są podpisy obojga Rodziców / Opiekunów.  

2. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do wniesienia opłaty za uczestnika w 

momencie składania karty uczestnika, w wyznaczonym terminie. Uczestnicy przyjmowani są 

na okres całego jednego tygodnia (nie ma możliwości przyjęcia na pojedyncze dni). 

3. Odpłatność za udział w akcji wynosi: 

a/ za I tydz., dn. 13-17.02. - 450 zł  

b/ za II tydz., dn. 20 – 24.02. – 450 zł 

c/ pełna odpłatność dla osób wskazanych w §1 p.2 wynosi 600 zł w obu tygodniach. 

d/ na ww. kwotę składają się: 

- opłata stała w wys. 50 zł / dzień dla osób z Kartą Mieszkańca „Jestem z Ząbek” (80 zł / 

dzień dla osób bez Karty) 

- opłaty za wycieczki oraz zajęcia w łącznej kwocie 200 zł. 

Ze względu na warunki organizacyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji nie ma 

możliwości wyboru lub rezygnacji z wycieczek lub posiłków. Uczestnicy akcji ponoszą 

pełną odpłatność i biorą udział we wszystkich zajęciach. 

4. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić rezygnację z uczestnictwa z akcji najpóźniej 

na 5 dni przed rozpoczęciem każdego tygodnia akcji. Za rezygnacje zgłoszone w terminie 

późniejszym dokonane wpłaty nie będą zwracane. 

5. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00 do godz.16:00. 

6. Odbiór uczestników akcji możliwy jest tylko przez osoby wcześniej wskazane w Karcie 

Kwalifikacyjnej przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

7. Uczestnik samodzielnie może wracać do domu, po wcześniejszym złożeniu pisemnego 

oświadczenia przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

8. Powrót do domu uczestnika zostanie odnotowany na liście obecności.   

 

§ 3 

1. Zapisy rozpoczynają się w dniu 25.01. (środa) o godz. 9.00 poprzez formularz rejestracyjny 

online (link zostanie podany na stronie www.mosir-zabki.pl) i potrwają do wyczerpania 

miejsc. Ilość miejsc – 50, na każdy tydzień akcji. Osoby zakwalifikowane otrzymają mailową 

informację zwrotną.  

http://www.mosir-zabki.pl/


2. Wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika należy dostarczyć do sekretariatu lub 

recepcji M.O.S.iR. (budynek trybuny Stadionu Miejskiego) w nieprzekraczalnym terminie 

do 03.02.br.  

- akceptowane są wyłącznie oryginały Kart, skany wysłane drogą mailową nie będą 

przyjmowane. 

2. Zapoznanie się z Regulaminem akcji poświadcza się podpisem w p. XI Karty 

Kwalifikacyjnej.  

3. Opłatę należy uiścić wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy M.O.S.iR. 

(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka): 

- Bank Handlowy S.A. 

- numer rachunku: 60 1030 1016 0000 0000 9291 3007 

w nieprzekraczalnym terminie do 03.02.br.  

5. Nieuregulowanie opłaty i niezłożenie Karty Kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w Akcji. 

  

§ 4 

Obowiązki uczestników: 

1. Przestrzegać Regulaminu akcji, zasad bezpieczeństwa i p. poż. 

2. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom  kierownika i wychowawców. 

3. Przestrzegać harmonogramu dnia. 

4. Brać udział w realizacji programu akcji. 

5. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

6. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników. 

7. Bez zgody wychowawcy nie oddalać się od grupy. 

8. Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków. 

9. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek. 

 

§ 5 

Uczestnicy mają prawo do: 

1. Spokojnego wypoczynku. 

2. Udziału w zajęciach i imprezach organizowanych podczas akcji. 

3. Korzystania z urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu akcji, zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

 

§ 6 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach nie odpowiada za rzeczy zagubione i 

zniszczone przez uczestnika. 

2. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

3. Nieprzestrzeganie Regulaminu akcji „Zima w Mieście na Sportowo 2023” przez 

uczestnika, skutkować będzie wykluczeniem z udziału w akcji bez prawa do zwrotu wpłaty. 

4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach zastrzega sobie możliwość skreślenia 

dziecka z listy uczestników akcji „Zima w Mieście na Sportowo 2023” w przypadku 

zachowań agresywnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci oraz w 

sytuacji nierespektowania poleceń i uwag opiekunów. 

5. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć 

przygotowanego przez organizatorów i przestrzeganie zasad właściwego zachowania się 

uczestnika w grupie. 



§ 7 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków organizacji i programu zajęć Akcji 

„Zima w Mieście na Sportowo 2023”: 

1. jeśli wprowadzone zostaną jakiekolwiek obostrzenia dotyczące wypoczynku letniego dzieci 

i młodzieży. 

2. ze względów organizacyjnych. 

 

 

 

DYREKTOR MOSiR ZĄBKI 

    /Jacek Romańczuk/          


