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Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2022 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ „DZIELNICOWE CENTRA SPORTU” 

 

1. Regulamin dotyczy zajęć prowadzonych w ramach Dzielnicowych Centrów Sportu, 

zwanych dalej DCS.  

Zajęcia organizowane są przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. 

2. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 

3. Warunkiem korzystania z oferty DCS jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach, poparte 

aktywnością i zaangażowaniem. 

4. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa oraz spełniające 

kryteria wiekowe.  

5. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych. Liczebność poszczególnych grup 

zajęciowych określa organizator.  

6. Celem zajęć jest: 

• popularyzacja rekreacji ruchowej,  

• promowanie aktywności fizycznej wśród rodzin, 

• aktywizacja mieszkańców i zachęcanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego, 

• integracja społeczności lokalnej, 

• stworzenie ogólnodostępnej oferty sportowej i rekreacyjnej, dostosowanej do 

zainteresowań i możliwości fizycznych jej uczestników.  

7. Harmonogram zajęć opublikowany jest na stronie www.gzsiss.pl . GZSiSS zastrzega sobie 

prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie. 

8. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Jednocześnie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.  

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycie na zajęcia 15 minut przed planowaną 

godziną rozpoczęcia.  

10. Uczestnikiem zajęć jest osoba, która każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć zarejestruje się 

w systemie elektronicznym lub wpisze się na listę obecności u instruktora prowadzącego 

zajęcia.  

11. Uczestnicy zajęć są rejestrowani według kolejności zgłoszeń (do wyczerpania wolnych 

miejsc).  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczania czasu kontynuacji zajęć. 
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13. Rejestrując się na zajęcia każdy pełnoletni uczestnik: 

• potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania, 

• potwierdza, że zapoznał się z regulaminem obiektu, na którym prowadzone są 

zajęcia, 

• oświadcza, że jest zdolny do udziału w zajęciach i nie ma jakichkolwiek 

przeciwskazań zdrowotnych do czynnego udziału w zajęciach, 

• bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i  w razie choroby, wypadku, 

odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z 

obecnością lub uczestnictwem w zajęciach, które nie powstały w skutek umyślnego 

działania organizatora - nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec organizatora.  

• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

• wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatora zdjęć i materiałów video z 

wizerunkiem uczestnika wykonanych podczas zajęć do działań marketingowych i 

nie będzie z tego tytułu zgłaszać żadnych roszczeń. 

14. Każdy rodzić/opiekun prawny osoby niepełnoletniej zobowiązany jest do podpisania zgody 

na uczestnictwo w zajęciach stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

15. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia 

wymaganego przez organizatora. 

16. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora. 

17. Zabrania się wnoszenia na miejsce zajęć przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, życiu 

bądź zdrowiu uczestników zajęć.  

18. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz palenia , spożywania alkoholu oraz innych 

środków odurzających. 

19. Osoby niestosujące się do zasad niniejszego regulaminu, zakłócający spokój pozostałych 

uczestników: zostaną wyproszeni z zajęć w trakcie ich trwania, zostaną pozbawieni prawa 

do uczestniczenia w kolejnych zajęciach.  

20. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.  

21. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i jednocześnie informuje, iż 

nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia uczestnikom zajęć. 

22. Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.  

23. Jeśli Uczestnik przestał chodzić na zajęcia bez uprzedniego poinformowania o tym 

instruktora, jego skreślenie z listy uczestników następuje po okresie miesiąca. Powrót na 

zajęcia jest możliwy w kolejnym roku (w przypadku wolnych miejsc).  

24. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 

stosownych przepisów przeciwpożarowych, BHP i porządkowych. 
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25.  W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez zobowiązani są do 

stosowania się do poleceń instruktora. 

26. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą 

przekazywane uczestnikom osobiście przez instruktora oraz umieszczane na stronie 

internetowej organizatora. 

27. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania DCS należy zgłaszać bezpośrednio 

do instruktora. 
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