
 
Regulamin zajęć sportowych organizowanych w ramach Wakacje na sportowo przez  Bibliotekę 

Miejską im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie  
  
  
I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

  
- Celem zajęć jest popularyzowanie sportu  i kultury fizycznej, promowanie aktywnego spędzania 
czasu wolnego i integrowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. 
- Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowych  jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego 
regulaminu oraz złożenie pisemnej zgody rodziców/ opiekunów prawnych na udział dziecka  
w zajęciach. 
- Podczas każdego turnusu opiekę nad dziećmi będzie sprawowała jedna osoba,  która posiada 
odpowiednie uprawnienia (mogą dodatkowo nadzór nad dziećmi prowadzić inne osoby z 
odpowiednimi uprawnieniami (np. ratownik WOPR, instruktor, trener itp.). 
- Wyżywienie we własnym zakresie (organizator nie zapewnia przechowywania wyżywienia) 
napoje zapewnia organizator (woda mineralna) w ciągu dnia. 
- Dojazd do hali widowiskowo-sportowej we własnym zakresie rodziców /opiekunów prawnych. 
- W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, Rodzice / Opiekunowie są zobowiązani 
przedłożyć stosownej zgody. 
  
II.  BM CAK Puszczykowo: 
  
- zapewnia uczestnikom  obiekty do zajęć oraz sprzęt sportowy, 
- zajęcia odbywają się w: 

 hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie ul. Podgórna 21 

 innych obiektach sportowych znajdujące się na terenie Puszczykowa (boiska, bieżnie, 
siłownie zewnętrzne itp.) 

 kąpielisko strzeżone w Zborowie (jezioro Niepruszewskie -  w przypadku sprzyjających 
warunków atmosferycznych) 

 kręgielnia POSiR w Poznaniu os. Piastowskie 106A 

 Wielkopolskim Parku Narodowym 
- zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku 
uzasadnionej  nieobecności  opiekuna/ instruktora, 
  
III. PRAWA  I OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW: 

  
1. Uczestnicy są zobowiązani do: 
- ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń opiekuna/ instruktora prowadzącego, a także 
Regulaminów miejsc, w których odbywają się zajęcia, 
- systematycznego  udziału we wszystkich zajęciach oraz wykonywanie poleceń opiekuna/ 
instruktora, 
- poszanowania innych uczestników zajęć, ich mienia własnego, dbania o wyposażenie i sprzęt 
sportowy udostępnione do wspólnego użytkowania, 
- stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie, 
- informowania opiekuna/ instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej 
każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i   innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie 
ćwiczeń, 
- aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 
- dbania o porządek na terenie gdzie odbywać się będą zajęcia, 
- niezwłocznego zgłaszania opiekunowi/ Instruktorowi wszelkich usterek czy uszkodzeń, 
- uczestnictwa w odpowiednim obuwiu i stroju sportowym. 



  
2. Uczestnicy mają prawo do: 
- uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach, 
- korzystania pod nadzorem opiekuna/ instruktora ze sprzętu specjalistycznego będącego w 
posiadaniu Organizatora lub wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekuna/ instruktora, 
- uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony opiekuna/ Instruktora 
- poszanowania swoich poglądów i przekonań, 
- korzystania ze sprzętu sportowego udostępnionego podczas zajęć, 
- poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć, 
  
IV.  ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:   
  
- Na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się przebrać. 
- Frekwencja mniejsza niż 12 osób powoduje odwołanie turnusu (maksymalnie 20 osób). 
- W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych opiekun/ instruktor ma 
prawo do usunięcia uczestnika z zajęć sportowych. 
- Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do opiekuna/ instruktora danej 
grupy. 
- Uczestnikiem może być dziecko w wieku 12-16 lat (grupa koedukacyjna), po złożeniu pisemnej 
zgody rodziców/ opiekunów na udział w zajęciach u opiekuna/ instruktora prowadzącego. 
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (walkmany, telefony 
komórkowe itp.), pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik zabierze ze sobą na zajęcia.  
 
V.  REGULAMIN KĄPIELI 
1.   Kąpiel może odbywać się tylko na kąpielisku strzeżonym. 
2.    Kąpiel może odbywać się tylko pod kontrolą ratownika lub innej osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia i w obecności opiekuna/ instruktora. 
3.    Kąpiel może odbywać się wyłącznie w zorganizowanych grupach nieprzekraczających l0 osób. 
4.    Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany przez 

osobę kierującą kąpielą. 
5.    Dzieciom nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody opiekuna/ instruktora. 
6.    Na sygnał wyjścia z wody i na sygnał alarmu (kilka donośnych krótkich gwizdków) należy natychmiast 

wyjść z wody i udać się na brzeg w wyznaczone wcześniej miejsce zbiórki. 
7.    W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotu głowy, a także innych dolegliwości należy 

natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym kierującego kąpielą. 
8.    W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast alarmować ratownika. W miarę 

możliwości należy udzielić pomocy potrzebującemu. 
9.    Na głębi bezpośredniej pomocy tonącemu mogą udzielać tylko wykwalifikowani ratownicy, natomiast 

inni mogą udzielać pomocy wyłącznie z brzegu. 
10.    Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu. 
11.    Należy pamiętać o zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kąpieli. Unikać lekkomyślnych 

żartów, potrąceń, wrzucania do wody. 
12.    Przed rozpoczęciem kąpieli jej uczestnicy muszą być zaznajomieni z obowiązującymi sygnałami 

dźwiękowymi. 

  

 

 

 



VI.  REGULAMIN PRZEWOZU DZIECI BUSEM 
1.   Dzieci dowożone busem na zajęcia sportowe poza miasto Puszczykowo wsiadają oraz wysiadają  

z niego w ustalonym przez organizatora miejscu (miejscem zbiórek boczne wejście do hali 
widowiskowo-  sportowej w Puszczykowie od strony ul. Podgórnej) 

2. Bus czeka na spóźnione dzieci 5 min. 
3. Do busa dziecko wsiada tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna/ instruktora 
4. Niedopuszczalne jest, aby dziecko: 
- wychodziło z busa w trakcie oczekiwania na odjazd 
- zmieniał miejsce bez zgody opiekuna/ instruktora 
- nie zachowywał porządku w busie (śmieciło, niszczyło wyposażenie, hałasowało, używało 

niecenzuralnych słów) 
- skakało po siedzeniach, wychylało się , wyskakiwało z busa itp. 
- traktowało opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku (lekceważyło, odmawiało wykonywania 

poleceń, itp. 
- słuchało zbyt głośno muzyki z telefonu komórkowego 
- spożywało posiłek oraz piło napoje w busie 
 
 
VII. RAMOWY PLAN ZAJĘĆ SPORTOWYCH 
Turnusy: 
I turnus: 16-20.07. 2018 r. 
 

Poniedziałek 16.07.2018  

10.00 – 11.00 gry i zabawy (hala sportowa) 

11.00 – 13.00 siatkówka  (przy ładnej pogodzie wyjście na boisko od siatkówki plażowej 

ewentualnie hala sportowa) 

Wtorek 17.08.2018  

9.00 - Wyjazd na Owocową plażę do Zborowa (zbiórka przy hali sportowej od ul. Podgórnej) 

9.40  – 10.30   siatkówka plażowa 

10.30 – 11.00 plażowanie – kąpiele (kąpielisko strzeżone!) 

11.00 – 12.00 piłka ręczna plażowa  

12.00 – 12.30 plażowanie – kąpiele 

12.30 – wyjazd do Puszczykowa 

Środa 18.07.2018  

10.00 – wyjazd na kręgielnie do Przywodnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poznaniu  

(os. Piastowskie 106A) 

10.30 – 12.30 – wyjazd na bowling  

12.30 – wyjazd do Puszczykowa 

czwartek 19.07.2018  

9.00 - Wyjazd na Owocową plażę do Zborowa (zbiórka przy hali sportowej od ul. Podgórnej) 

9.30  – 10.30   siatkówka plażowa 



10.30 – 11.00 plażowanie – kąpiele (kąpielisko strzeżone!) 

11.00 – 12.00 piłka nożna plażowa  

12.00 – 12.30 plażowanie – kąpiele 

12.30 – wyjazd do Puszczykowa 

piątek 20.07.2018  

10.00 – 11.00 gry i zabawy (hala sportowa) 

11.00 – 12.00 tenis stołowy, badminton 

12.00 – 13.00 – gry zespołowe piłka nożna (przy ładnej pogodzie gra na nowym boisku przy hali 

sportowej 

II turnus: 6-10.08. 2018 r. 
 

Poniedziałek 6.08.2018 od 9.00 – 12.00 

Gry i zabawy drużynowe w hali widowiskowo – sportowej lub na boisku sportowym przy hali: 

- piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, badminton, tenis stołowy 

- zajęcia na sali konferencyjnej ( kalambury, gry planszowe itp.)  

Wtorek 7.08.2018 od 9.00 – 12.00 

Wyjście na Teren rekreacyjno-sportowy (były MOSIR) 

- zabawa i ćwiczenia na „siłowni pod chmurką”, Street Workout, Mini golf 

- zajęcia (gry i zabawy) z trenerem piłki nożnej na boisku piłkarskim 

Środa 8.08.2018 od 9.00 – 12.00 

- Wyjazd busem do Muzeum Przyrodniczego znajdującego  się w siedzibie WPN - zajęcia 

edukacyjne krótkie (czas zajęć około 2,5 godz.) , punkt widokowy – wieża Bierbaumów   

Czwartek 9.08.2018 od 9.00 – 12.00  

Gry i zabawy drużynowe w hali widowiskowo – sportowej lub na boisku sportowym przy hali: 

- piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, badminton, tenis stołowy 

- zajęcia na sali konferencyjnej ( kalambury, gry planszowe itp.) 

- zajęcia z trenerem i pokaz sprzętu do Kick-boxingu, boksu (sporty walki), zajęcia z instruktorką – 

Pilates (sala ćwiczeń)  

Piątek 10.08.2018 od 9.00 – 12.00 

Wyjście na Teren rekreacyjno-sportowy (były MOSIR) 

- ognisko na zakończenie warsztatów (smażenie kiełbasek na kiju) lub grill  

 

 



Informacje ogólne: 

Zajęcia na zewnątrz (boisko sportowe przy hali, boisko piłkarskie, Teren rekreacyjno-sportowy (były 

MOSIR), Sportoteka  ) – wyjście uzależnione od pogody. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane 
uczestnikom osobiście lub na tablicy ogłoszeń (gablota przy hali sportowej). 
- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz 
Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie    

 
 
 


