Regulamin kursu tenisa ziemnego realizowanego w ramach Aleksandrowskiego Budżetu
Obywatelskiego 2017
§1
Cel zajęć
Celem przeprowadzenia kursu jest:
- upowszechnienie aktywnego spędzania czasu wolnego
- integracja mieszkańców Gminy Aleksandrów Łódzki.
§2
Organizator
Organizatorem kursu jest Gmina Aleksandrów Łódzki.
§3
Organizacja zajęć
1. Zajęcia będą odbywały się w siedmiu grupach wiekowych (5-6 lat; 7-10 lat; 11-13 lat;
14-17 lat, 18-40 lat, 40-60 lat, powyżej 60 lat)
2. W każdej grupie uczestniczyć będzie maksymalnie 8 osób.
3. Zajęcia odbywać się będą w terminie czerwiec 2018 – wrzesień 2018.
4. Szczegółowy harmonogram zajęć dla każdej z grup ustalony zostanie na pierwszych
zajęciach kursu.
5. Zajęcia odbywać się będą na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 11 Listopada 98.
§4
Warunki udziału
1. Uczestnikiem zajęć może być osoba będąca mieszkańcem Gminy Aleksandrów Łódzki,
której stan zdrowia pozwala na udział w kursie. Osoba zainteresowana składa oświadczenie
w powyższym zakresie.
2. W przypadku zainteresowania udziałem w zajęciach, należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie
Łódzkim: www.aleksandrow-lodzki.pl lub pobrać go bezpośrednio w Wydziale Promocji
i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim (pok. 1 i 2, pl.
Kościuszki 4, 95-070 Aleksandrów Łódzki), a następnie dostarczyć wypełniony do ww.
Wydziału w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
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3. W przypadku osób małoletnich, formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 2.
wypełnia rodzic lub opiekun prawny zainteresowanego.
4. Zapisy przyjmowane będą w terminie do 14.06.2018 r. lub do wyczerpania limitu wolnych
miejsc.
5. O uczestnictwie w zajęciach będzie decydowała kolejność dokonywanych zgłoszeń.
6. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych opłat z tytułu udziału w kursie.
7. Zajęcia prowadzić będzie trener tenisa ziemnego.
§5
Obowiązki uczestników zajęć
1. Uczestników podczas zajęć obowiązuje strój oraz obuwie sportowe.
2. W trakcie trwania zajęć uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń instruktora.
Niewykonywanie poleceń instruktora stanowi powód do wykluczenia danej osoby z dalszego
uczestnictwa w zajęciach.
3. Uczestnicy zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim, w szczególności obowiązujących przepisów
bhp.
4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. W sytuacji zagrożenia stanu zdrowia oraz niebezpieczeństwa doznania kontuzji,
obowiązkiem uczestnika jest natychmiastowe zasygnalizowanie problemu instruktorowi.
6. W przypadku, gdy uczestnik zajęć będzie miał dwie nieusprawiedliwione nieobecności pod
rząd, zostaje skreślony z listy uczestników zajęć, a jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy
rezerwowej.
§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wskazania przyczyny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz ostatecznej interpretacji treści
niniejszego regulaminu.
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