
REGULAMIN ZAJĘĆ „PRZYGODOWA NIEDZIELA” Z JM SPORT DNIA 16.05.2021 

1. Zajęcia mają charakter rekreacyjny.  Tylko Uczestnicy zgłoszeni do 14.05.2021 do godziny 12:00 będą 

ubezpieczeni od NNW. 

2.Uczestnika obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się od grupy podczas zajęć lub przerw.  

3.W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń 

instruktorów oraz prawidłowo je wykonywać.  

4.Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do poszanowania mienia miejsc, w których odbywają się zajęcia. 

Za każde uszkodzenie mienia odpowiada finansowo rodzic lub opiekun prawny.  

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony sprzęt uczestników np.  (telefon, aparat fotograficzny 

okulary itp.)  

6.Uczestnik musi być wyposażony w: maseczkę, min 1,5 l wody, prowiant, coś słodkiego, ubiór odpowiedni do 

pogody, czapkę z daszkiem.  

7.Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.  

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA…………………………………………………….. 

PESEL DZIECKA………………………………………………………………………… 

TELEFON RODZICA…………………………………………………………………… 

WAŻNE INFORMACJĘ O 

DZIECKU………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zgoda na udział w zajęciach sportowo rekreacyjnych JM SPORT dnia 16.05.2021r 

• Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………. w zajęciach 

sportowo rekreacyjnych (zał.1 do regulaminu) organizowanej przez JM Sport s.c. Jan Nawieśniak 

Michał Wojnowski z siedzibą w Brzesku ul. Sikorskiego 69 i zobowiązuję się do zapewnienia 

bezpieczeństwa mojemu dziecku podczas drogi z domu  na miejsce zbiórki i z powrotem.  

• W razie potrzeby, wyrażam zgodę na podawanie mojemu dziecku leków przez instruktora. W razie 

zagrożenia życia dziecka, zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu 

mu właściwej opieki podczas pobytu na wycieczce. W przypadku ukrycia choroby przewlekłej, oraz nie 

zabezpieczenia dziecka w potrzebne mu leki, pokryję koszty leczenia. Oznajmiam, że dziecko nie 

wykazuje zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w wycieczce przedstawionej przez organizatora w 

ofercie zał.1 do regulaminu.   

• Wyrażam zgodę na umieszczenie przez firmę JM Sport s.c. zdjęć, filmów z uczestnikiem na stronie 

internetowej oraz w ofertach promocyjnych (jeśli nie, proszę o skreślenie treści paragrafu oraz 

złożenia parafki) 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tej zgodzie na potrzeby niezbędne 

do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) 

 

……………………………………….. Miejscowość i data    czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 



Załącznik nr 1 do regulaminu 

Zapraszamy młodzież w wieku 12-16 lat na niezwykłą niedzielę  do CAW Borek!  Termin: 16.05.2021 

Co się będzie działo?   

BUMPER BALL:  Rozpoczynamy zabawę od turnieju Bumper Ball- gra w piłkę nożną w dmuchanych kulach, 

dzięki którym możemy bezpiecznie się zderzać. Nie przepadasz za piłką nożną? To nie szkodzi, piłka w tej grze 

jest tylko dodatkiem:) . Instruktor dzieli uczestników na drużyny i rozpoczynamy zabawę. Można również 

zgłosić kompletną drużynę (5 osób i więcej).  

ARCHERY TAG: W drugiej części zajęć przechodzimy do bitew Archery Tag-  to gra zręcznościowa, 

porównywalna do gier paint ball, z tym że, zamiast markera używamy łuku oraz bezpiecznych strzał. W Archery 

Tag można grać na wiele sposobów, ale najczęściej spotykana wersja to połączenie łucznictwa, ze znaną nam z 

czasów dzieciństwa grą w dwa ognie. Przy użyciu specjalnych, atestowanych strzał z miękką, gąbkową 

końcówką uczestnicy zabawy mogą strzelać do siebie nawzajem, czując się przy tym jak łucznicy podczas 

prawdziwej bitwy, ale bez żadnych obaw o własne bezpieczeństwo. 

Miejsce i godzina zbiórki: 10:00,  CAW Borek, brama od strony recepcji, dojazd własny 

Miejsce i godzina zakończenia zajęć: 14:00, CAW Borek, parking od strony recepcji. 

Program:  

10:00 - spotkanie z instruktorem JM Sport na parkingu w CAW Borek  

10:00 - 13:45 - realizacja zajęć 

14:00 - wyjazd do domu.  

 Wskazówki/Wyposażenie: 

Ubiór: Strój sportowy odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych, obuwie sportowe 

Każdy uczestnik powinien być wyposażony w wodę - zalecamy 1,5 l, oraz prowiant (drugie śniadanie, 

przekąskę).  

Cena: 50 zł  

Cena zawiera: Ubezpieczenie NNW (osoby zgłoszone do piątku do godziny 12:00), udział w zajęciach, opiekę 

wykwalifikowanej kadry.  

 


