Regulamin programu ferii zimowych 2018
pod hasłem
”Żyj zdrowo na sportowo”
Niniejszy regulamin dotyczy zajęć zorganizowanych na obiektach SP 3 i SP 4 w Augustowie w ramach
„Ferii zimowych 2018” i obejmuje zasady uczestnictwa w imprezach objętych programem.

Organizator: Urząd Miasta w Augustowie
1. Cele



Upowszechnianie aktywnej formy wypoczynku poprzez uczestnictwo w imprezach sportoworekreacyjnych jako promocji zdrowego stylu życia oraz szeroko rozumianej profilaktyki,



przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zachowaniom ryzykownym i niepożądanym
poprzez wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów oraz promowanie działań, które służą
powszechnie akceptowanym normom społecznym,



stwarzanie

uczniom

warunków

do

rozwijania

własnych

zainteresowań i

zagospodarowanie wolnego czasu.
2.Termin i miejsce realizacji:
Zajęcia podzielone są na bloki zajęciowe:
22.01-26.02.2018 r. w godzinach: 10.00 – 13.00, SP 3, obiekty sportowe ul. Mickiewicza 1.
BLOK ZAJĘCIOWY
Zajęcia doskonalące umiejętności
piłkarskie, turniej piłki nożnej
Zajęcia kształtujące ogólną sprawność
fizyczną z elementami lekkiej atletyki
oraz gier zespołowych: p. koszykowej,
piłki ręcznej
Zajęcia kształtujące ogólną sprawność
fizyczną z elementami piłki siatkowej

MIEJSCE
Duża sala
gimnastyczna
Duża sala
gimnastyczna
Mała sala
gimnastyczna

TERMIN
22-23.01
24-26.01

24- 25.01

28.01-2.02.2018 w godzinach: 10.00 – 13.00, Hala sportowa SP 4 ul. M. Konopnickiej 5
BLOK ZAJĘCIOWY
Edukacyjny piknik rodzinny – „Klocki”
Zajęcia doskonalące umiejętności
piłkarskie, turniej piłki nożnej
Zajęcia kształtujące ogólną sprawność
fizyczną z elementami lekkiej atletyki
oraz gier zespołowych: p. koszykowej,
piłki ręcznej, piłki siatkowej

MIEJSCE
Hala SP 4
Hala SP 4

TERMIN
28-30.01 w godz. 9.00-19.00
31.01 – 1.02

Hala SP 4

2.02

W dniach 22.01- 2.02.2018r. od poniedziałku do piątku dla uczniów szkół
podstawowych nieodpłatnie za okazaniem legitymacji szkolnej będą
udostępnione także obiekty Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie:
 pływalnia w godzinach 11.00-13.00
 lodowisko w godzinach 11.00-14.00 ( max.35 os. na 1 godz.)

4.Uczestnictwo:
W turniejach mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych za zgodą
rodziców bądź opiekunów. W zajęciach mogą brać udział uczniowie, którzy wyrażają wolę i chęć
spędzenia aktywnie czasu w okresie ferii zimowych i nie posiadają wyraźnych przeciwwskazań
zdrowotnych do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym. Dzieci mają prawo do uczestniczenia we
wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas ferii.
Uczestnik zajęć ma obowiązek :
 przestrzegania niniejszego regulaminu uczestnictwa w sportowych feriach oraz regulaminów
korzystania z obiektów sportowych SP 3 i SP 4
 posiadania niezbędnego ubioru oraz obuwia dostosowanego do zajęć przewidzianych w
programie
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz pozostałych uczestników oraz
szanowania cudzej i osobistej własności.
 słuchania i wykonywania poleceń instruktorów.
Podczas imprez w ramach „ Ferii zimowych 2018” zabrania się:
 palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków odurzających,
 niszczenia sprzętu,
 stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej,

naśmiewania się i szydzenia z innych
W przypadku złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotów głowy i innych dolegliwości uczestnik,
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora zajęć.
5. Przedmiot Programu
Ogólnodostępne imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane w formach:
zawodów i innych zajęć, podczas których prowadzone będą różne formy rekreacji ruchowej.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia będą przyjmowane przez instruktorów na 15 minut przed rozpoczęciem poszczególnych
imprez.
7. System rozgrywek:
Po weryfikacji zgłoszeń organizatorzy podadzą system rozgrywek, który uzależniony będzie głównie
od ilości zgłoszonych zespołów. Turnieje będą przebiegać wg ogólnie obowiązujących przepisów gry.
Pozostałe imprezy odbędą się wg ustalonych przez prowadzącego zasad.
8.Postanowienia końcowe:
 podczas imprez, uczestnikom wykonywane będą zdjęcia o charakterze pamiątkowym i
promocyjnym. Akceptacja niniejszego regulaminu, oznacza jednoczesną zgodę
rodzica/opiekuna prawnego na utrwalanie, przetwarzanie i powielanie wizerunku dziecka
uczestniczącego w zajęciach,
 rodzice (lub prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez uczestnika imprez organizowanych w ramach „Ferii zimowych 2018”,
 organizator „Ferii zimowych 2018 ”nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze oraz wszelkie
inne rzeczy wartościowe uczestnika,
 drużyna biorąca udział w turniejach, sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia we własnym
zakresie,
 przed rozpoczęciem turniejów należy przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników
drużyny oraz oświadczenie rodziców /do pobrania na stronie szkoły lub u nauczycieli wf
poszczególnych szkół/
 uczestnicy ferii otrzymają pamiątkowe gadżety
 w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest prawidłowe wypełnienie przez
rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika oświadczenia o zgodzie na udział w
imprezach organizowanych podczas „Ferii zimowych 2018”.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Wydział Edukacji Urzędu Miasta, ul.
Mickiewicza 1,
16-300 Augustów , tel. 87 6432319 , 87 6434300

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
BLOK ZAJĘCIOWY
Zajęcia doskonalące
umiejętności piłkarskie, turniej
piłki nożnej
Gry i zabawy z elementami
lekkiej atletyki oraz gier
zespołowych: p. koszykowej,
piłki ręcznej, piłki siatkowej
Zajęcia doskonalące
umiejętności piłkarskie, turniej
piłki nożnej
Gry i zabawy z elementami
lekkiej atletyki oraz gier
zespołowych: p. koszykowej,
piłki ręcznej, piłki siatkowej

PROWADZĄCY
R. Harasim
J. Radzio

TERMIN
22-23.01 SP3

R. Harasim
J. Radzio
H. Poźniakowska
T. Kuźmicki
K. Smarkusz
J. Gadamer

24-26.01 SP3

K. Smarkusz
J. Gadamer

2.02.2018r. SP4

31.01-1.02 SP4

Regulaminy szczegółowe imprez opracują przydzieleni nauczyciele.

