
                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 
REGULAMIN ZAJĘĆ 

LATO W MIEŚCIE 2019 Z MŁAWSKĄ HALĄ SPORTOWĄ 
 

ORGANIZATOR: 
          Mławska Hala Sportowa w Mławie ul. Piłsudskiego 33a, tel. 236550027, mhs@mhsmlawa.pl 

 

CEL ZAJĘĆ: 
         Zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 
          Utrwalanie zasad bezpiecznego uprawiania sportów. 
          Kształcenie wzorców kulturalnego i zdrowego spędzania czasu wolnego. 

 

PROGRAM ZAJĘĆ: 
        Mławska Hala Sportowa – zajęcia sportowo rekreacyjne według harmonogramu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 Należy stosować się do wewnętrznego regulaminu obiektu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie                      
i zajęć prowadzonych przez instruktora. 

 W pierwszym dniu przyjścia na zajęcia każde dziecko musi posiadać pisemne oświadczenie 
podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów, na każdy zajęciach nowy uczestnik dostanie 
deklaracje przystąpienia do zajęć 

 Na terenie Mławskiej Hali Sportowej w Mławie obowiązuje wszystkich obuwie zmienne sportowe 
oraz odpowiedni strój zarówno na obiekcie Mławskiej Hali Sportowej jak i na obiektach 
zewnętrznych 

 Należy punktualnie stawić się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, 
pozostawione podczas pobytu w szatniach i na obiekcie Mławskiej Hali Sportowej 

 Rodzice oraz opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika 
podczas pobytu na obiekcie Mławskiej Hali Sportowej 

 Uczestnikowi zajęć nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obiektów Mławskiej Hali 
Sportowej bez wiedzy instruktora oraz należy stosować się do poleceń dyrektora oraz pracowników 
Mławskiej Hali Sportowej 

 Uczestnik zajęć musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji 
stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym 
instruktora 

 W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, palenia papierosów, kradzieży 
itp. Lub innego naruszenia reguł wakacji uczestnik zostanie wydalony z zajęć. 
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NAGRODY: 
    Organizator przewidział nagrody oraz słodycze i napoje dla uczestników. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
      Dyrektor Mławskiej Hali Sportowej w Mławie, organizator zajęć wakacyjnych zastrzega sobie prawo 
odwołania zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wprowadzenia nowych terminów bez podania przyczyny. 
Mławska Hala Sportowa ponosi odpowiedzialność za uczestników zajęć wyłącznie na własnych obiektach 
sportowych. 


