Regulamin Warsztatów
Inline Alpine
w ramach akcji „Lato w mieście 2020”
1. Cel
a. popularyzacja jazdy na rolkach,
b. popularyzacja młodej dyscypliny sportowej jaką jest Inline Alpine,
c. propagowanie aktywnych form spędzania czasu,
d. popularyzacja sportowej rywalizacji, utrzymywanej w duchu zasady „fair play”.
2. Organizatorem jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zajęcia prowadzone są przez Instruktorów zatrudnionych w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji oraz Instruktorów Klubu Sportowego InLine Bielsko-Biała.
3. Miejsce i termin
Teren parkingów przy Hali Widowiskowo-Sportowej (ul. Karbowa 26)
08.07, 10.07, 15.07.2020r, 17.07.2020r, (środy i piątki) godz. 16.30-17.30
Zebranie organizacyjne odbędzie się pół godziny przed pierwszymi zajęciami.
4. Uczestnictwo
W warsztatach uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz ich
rodzice/opiekunowie, którzy dokonali zapisu (patrz pkt. 5) oraz wypełnili formularz zgłoszeniowy.
Zajęcia dla wszystkich zainteresowanych o średniozaawansowanym i zaawansowanym poziomie
jazdy na rolkach, lub dzieci które co najmniej 2 razy uczestniczyły w warsztatach rolkarskich
organizowanych przez BBOSiR w grupie zaawansowanej. Nauka prowadzona jest na terenie
pochylonym, dlatego prosimy o nie zapisywanie się osób o początkującym poziomie techniki jazdy.
5. Zapisy
Ilość osób na zajęciach jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Przyjmowane będą jedynie prawidłowe i kompletne zgłoszenia.
Podstawą prawidłowego zgłoszenia jest wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny
w załączniku nr 2, na stronie internetowej http://www.bbosir.bielsko.pl/w/aktualnosci/lwm2020
Zapisy prowadzone są przez Dział Organizacji Imprez BBOSiR do dnia 06.07.2020r.:
a. telefonicznie
33 811 01 55 w godz. 9:00-14:00
b. e-mail: karolina.odrobinska@bbosir.bielsko.pl
Prosimy o wiadomość:
Temat: INLINE ALPINE
Treść: IMIĘ, NAZWISKO, WIEK, NUMER KONTAKTOWY
c. Hala Widowiskowo-Sportowa „Pod Dębowcem”
Dział Organizacji Imprez BBOSiR
ul. Karbowa 26 w godz. 8:00-14:00
6. Zasady finansowania
Warsztaty odbywają się bezpłatnie.

7. Ubiór
Uczestnicy ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do posiadania własnych rolek, kasku oraz
kompletu ochraniaczy (na nadgarstki, łokcie i kolana). Rekomendujemy używanie dodatkowych
ochraniaczy: na kość ogonową, plecy itp.
8. Postanowienia końcowe
a. każdy uczestnik przystępuje do warsztatów na własną odpowiedzialność oraz oświadcza, że nie
ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które wykluczały by go z udziału w zajęciach. Każdy
uczestnik niepełnoletni przystępuje do warsztatów na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna
prawnego, który oświadcza, że uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które
wykluczałyby go z udziału w zajęciach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
zdarzenia losowego, uszczerbku na zdrowiu lub innych okoliczności nie określonych tym
regulaminem.
b. w sprawach warsztatów można kontaktować się z Działem Organizacji Imprez BBOSIR
(ul. Karbowa 26) pod numerem telefonu 33 811 01 55 wew. 24 i 29 lub e-mail:
doi@bbosir.bielsko.pl , karolina.odrobinska@bbosir.bielsko.pl
c. warsztaty/zawody sportowe są utrwalane za pomocą zdjęć i nagrań video w celach informacyjnopromocyjnych Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz udostępniane na jego stronach
internetowych i mediach społecznościowych. Udział w warsztatach/zawodach jest równoznaczny
z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestników w ww. celach
d. podpis na formularzu zgłoszeniowym/liście uczestników jest równoznaczny z akceptacją
regulaminu
e. organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu
f. interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora
g. wszelkie inne przepisy ujęte są w regulaminach obiektów lub terenów, na których odbywają się
zajęcia.
h. w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, przyczyn losowych niezależnych od
organizatora lub innych wydarzeń na terenie hali widowiskowo-sportowej- organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany terminu (zajęcia będą przesunięte o tydzień) lub odwołania imprezy.

