„Regulamin Zimowiska 2022”

Bielawa, dnia 08 listopada 2021r.

1. Organizator:
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie
2. Nazwa zadania
 Organizacja wypoczynku w formie Zimowiska dla młodzieży z terenu miasta Bielawy i
okolic.
3. Miejsce wykonywania zadania
 Miasto Bielawa i okolice
4. Cel zadania
 Zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej
dzieciom i młodzieży w czasie zimowych ferii.
 Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży takich
jak: sporty zimowe.
5. Opłata:
 Koszt jednego turnusu (5 dni) - 649 zł dla mieszkańców Bielawy
 Koszt jednego turnusu (5 dni) - 749 zł dla osób z innych miejscowości.
6. Zasady Zapisów:


Aby zapisać się na Zimowisko, należy wejść na stronę www.datasport.pl
kliknąć w rubrykę „Nazwa Zawodów” i wpisać: Zimowisko Bielawa 2022,wypełnić
elektroniczny formularz oraz dokonać opłaty w/w pkt 5.



Zapisy trwają od 13 listopada 2021r. do 14 stycznia 2022r.



Opłatę należy uiścić najpóźniej do 14 stycznia 2022 r. W przypadku braku wpłaty,
uczestnik automatycznie zostaje wykreślony z listy uczestników Zimowiska.



Skuteczne zapisanie się gwarantuje wyłącznie opłata Zimowiska, decyduje kolejność
uiszczonej wpłaty,



Kartę kwalifikacyjną uczestnika Zimowiska należy wypełnić pisemnie i będzie dostępna
na stronie www.osir.bielawa.pl, www.datasport.pl oraz w Studio Odnowy, a także
w sekretariacie Pływalni „Aquarius”,



Wypełnione karty należy zostawić w/w miejscach, najpóźniej do 14 stycznia 2022r.



W przypadku rezygnacji uczestnika po rozpoczęciu Zimowiska, skrócenie pobytu lub
niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia organizatora do zwrotu jakichkolwiek
kosztów.



W przypadku problemów ze zgłoszeniem lub opłatą, prosimy o kontakt:
biuro@datasport.pl



W trosce o życie i bezpieczeństwo swoje oraz innych, uczestnik Zimowiska powinien
być zdrowy, niewykazujący objawów tj. wysoka temperatura (powyżej 38 st. C), kaszel,
duszności, w przypadku kontaktu z osobą posiadającą powyższe objawy lub będącą
w trakcie kwarantanny prosimy o rozważenie konsultacji lekarskiej, w przypadku braku
takiej możliwości, prosimy o zaprzestanie uczestnictwa w Zimowisku i poinformowania
o tym Organizatora lub Kierownika Zimowiska.

7. Termin:


I Turnus - 31.01. - 04.02.2022 r.



II Turnus - 07 - 11.02.2022 r.

8. Miejsce:


Miasto Bielawa i okolice, w zależności od warunków śniegowych (Zieleniec - Rzeczka
Sokolec, )



Wiek uczestników: Dzieci i młodzież szkolna w rocznikach 2014-2007,



Liczba uczestników: 80 osób na jeden turnus,



Wyżywienie: ciepły posiłek

9. Obowiązki uczestnika półkolonii:
 Uczestnik Zimowiska powinien posiadać ubiór sportowy, przystosowany do uprawianej
dyscypliny: Narciarstwo lub Snowboard. Obowiązkowy jest kask ochronny.
 Sprzęt narciarski lub snowboardowy we własnym zakresie.
 W przypadku braku kompletnego sprzętu: narty lub deska snowboardowa, kask
ochronny, odpowiedni strój, uczestnik zimowiska nie zostanie dopuszczony do zajęć
sportowych.
 Stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez
opiekunów oraz instruktorów,


Stosowanie się do poleceń kierownika, wychowawcy i instruktorów Zimowiska,



Branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie
turnusu.



Przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia,



Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub
zdrowia uczestnika zimowiska lub osoby trzeciej poinformowanie kierownika lub
wychowawcy Zimowiska,



Kulturalne zachowanie podczas zajęć oraz spożywania posiłków,



Uczestnik za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminu może być ukarany:
 Upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy,
 Upomnieniem i naganą przez kierownika zimowiska,
 Wydaleniem z zimowiska bez zwrotu poniesionych kosztów.

10. Program Zimowiska:
 Każdy dzień Zimowiska zaczyna się o godzinie 8: 30 i trwa do godziny 15: 00 z przerwą
na posiłek ok. godziny 13:00 - 14:00.
 Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę i będą miały charakter
rekreacyjny. Uczestnik Zimowiska będzie miał okazje podszkolić swoje umiejętności
z zakresu narciarstwa lub snowboardu.


Uczestnicy podzieleni są na grupy według stopnia zaawansowania umiejętności
narciarskich/snowboardowych.



Instruktor na stoku może zweryfikować umiejętności uczestników i dokonać zmian w
poszczególnych grupach zaawansowania.



Poprzez zajęcia sportowe chcemy również promować wartości przekazywane dzięki
uprawianiu sportu, takie jak: praca w zespole, solidarność, pokazanie negatywnych
skutków uzależnień, tolerancja czy stosowanie zasad fair-play. Jednym słowem
wszystko to, co wiąże się z pojęciem „wychowanie przez sport”.



Narciarstwo i snowboard to dyscypliny zimowe coraz bardziej popularne w naszym
kraju i z roku na rok uprawia je coraz to więcej miłośników białego szaleństwa.
Również my, jako organizator zimowiska pragniemy zachęcić młodych ludzi do
uprawiania tych dyscyplin sportowych.



W przypadku braku śniegu organizator zapewnia szereg innych atrakcji.

11. Postanowienia Końcowe:


Informacje: OW Sudety - Budynek przy Basenie Familijnym ul. Wysoka 1.
lub pod numerem tel. 519 331 173, 690 026 544 w godz. 7: 30 - 15: 30, e-mail:
sport@osir.bielawa.pl



Snowboard - zostanie utworzona jedna grupa średniozaawansowana - zaawansowana
max. 15 os. na turnus.



Każdy uczestnik Zimowiska, który otrzyma karnet na wyciąg jest za niego
odpowiedzialny. W przypadku jego zagubienia lub zniszczenia, uczestnik zobowiązany
jest do zapłaty 10 zł u instruktora lub organizatora.



Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom Zimowiska oraz
osobom trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.



Za zniszczenie sprzętu sportowego lub jego zagubienie (narty, deski, kije, kask, gogle),
organizator nie ponosi odpowiedzialności.



Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego
opiekunowie prawni.



Koszt ubezpieczenia uczestnika zimowiska we własnym zakresie,



Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który
dostępny będzie do wglądu u Kierownika Zimowiska.



W przypadku niesprzyjających warunków (brak śniegu), organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany ustalonego programu zajęć.



Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców i Kierownika
Zimowiska.

Marcin Samul
Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Bielawie

