REGULAMIN
ZAJĘĆ PIŁKARSKICH

w ramach programu
„WAKACYJNA PIŁKA NA SIEKIERKACH’2022”

§ 1 . INFORMACJE WSTĘPNE
Zajęcia piłkarskie dla dzieci w ramach programu „Wakacyjna piłka na Siekierkach’2022” są częścią warszawskiej Akcji
„Lato w Mieście’2022”. Dofinansowane są przez m.st. Warszawa Dzielnica Mokotów, a ich organizatorem jest
Fundacja BO WARTO z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu AK „Bałtyk” 7/U3. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

§ 2 . CELE ZAJĘĆ
Główne cele zajęć:
- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostającej w czasie wakacji w miejscu zamieszkania.
- Nauka i doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych w piłce nożnej.
- Rozwijanie sprawności motorycznych i podniesienie sprawności ogólnej i specjalnej uczestników zadania.
- Integracja najmłodszych mieszkańców Siekierek.

§ 3 . Termin i miejsce ZAJĘĆ
1. Termin: 4 – 31 lipca 2022 r., poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 13.00.
2. Miejsce: boisko przy ul. Grupy AK „Północ” w Warszawie.

§ 4. UCZESTNICY
Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 7 – 12/13 lat, mieszkańcy Siekierek i okolic.
Uczestnikami zajęć muszą być osoby zdrowe bez przeciwwskazania lekarskich do uprawiania sportu.

§ 5 . ZASADY UDZIAŁU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W zajęciach mogą brać udział TYLKO dzieci wcześniej zapisane w biurze Fundacji BO WARTO
(tel. 602-228-732 i mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl).
W zależności od ilości zgłoszeń zajęcia będą prowadzone w jednej lub dwóch ww. grupach.
Udział w zajęciach możliwy jest dopiero po DOSTARCZENIU do Fundacji BO WARTO ZGODY Rodzica/Opiekuna
załączonej do niniejszego Regulaminu.
Rodzice/Opiekunowie muszą zapewnić, we własnych zakresie, dzieciom/uczestnikom zajęć wodę
i nakrycia głowy.
Uczestnik zajęć zobowiązany jest do aktywnego udziału w treningu i wypełniania wszystkich poleceń trenera.
Podczas zajęć na terenie boiska nie mogą przebywać Rodzice, ani Opiekunowie.

§ 6 . OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1.
2.
3.

Organizator zapewnia do prowadzenia zajęć wykwalifikowanego trenera, posiadającego kilkuletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi.
Wszyscy uczestnicy zajęć będą objęci wykupioną przez Organizatora polisą ubezpieczeniową NNW.
Organizator zapewni sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć.

§ 7 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i osobiste przynoszone na zajęcia przez ich
uczestników.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. W sprawach szczegółowych związanych z zajęciami należy kontaktować się
z p. Moniką Kardą pod nr tel. 602-228-732; mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl
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