Regulamin Warsztatów
Nauki jazdy na łyżwach w pięciu krokach dla dorosłych
Styczeń-luty 2019
1. Cel
a. Popularyzacja jazdy na łyżwach
b. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu
2. Organizatorem jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów jazdy na łyżwach.
3. Miejsce i termin
Lodowisko KS Orlik (ul. Słowackiego 27b) w dniach 10,17,24,31 stycznia oraz 07 lutego
w godz. 18:00-18:45
4. Uczestnictwo
W warsztatach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby dorosłe, które dokonały zapisu (patrz pkt. 5). Nauka
prowadzona jest od podstaw, zgodnie z harmonogramem zajęć (załącznik nr 1), dlatego prosimy o nie
zapisywanie się osób o zaawansowanej technice jazdy. Ilość miejsc ograniczona.
5. Zapisy
Zapisy prowadzone są przez Dział Organizacji Imprez BBOSiR:
a. Telefonicznie
33 811 01 55 w godz. 8:00-14:00
b. e-mail: doi@bbosir.bielsko.pl
Prosimy o wiadomość:
Temat: WARSZTATY ŁYŻWY
Treść: IMIĘ, NAZWISKO, WIEK
c. Hala Widowiskowo-Sportowa „Pod Dębowcem”
Dział Organizacji Imprez BBOSiR
ul. Karbowa 26 w godz. 8:00-14:00
6. Zasady finansowania
Warunkiem uczestnictwa jest zakup karnetu cenie 25zł. w kasie lodowiska przed pierwszymi zajęciami w
dniach 08-10.01.2019r. Karnet jest biletem wstępu na lodowisko podczas bezpłatnych zajęć nauki jazdy.
7. Ubiór
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnych łyżew (istnieje możliwość skorzystania z wypożyczalni
przy lodowisku). Ze względów bezpieczeństwa zalecamy także posiadanie kasku (optymalnie narciarskiego)
oraz grubych rękawiczek.
8. Postanowienia końcowe
a. Każdy uczestnik przystępuje do warsztatów na własną odpowiedzialność, oświadczając iż nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych, które wykluczały by 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
c. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu
d. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora
e. Wszelkie inne przepisy ujęte są w regulaminie obiektu KS „Orlik” (ul. Słowackiego 27b)

