REGULAMIN
ZAJĘĆ OTWARTYCH

I. Definicja i cele zadania:
Zajęcia otwarte – cykl zajęć sobotnich na lodowisku OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy przy
ul. Spacerowej 20, prowadzonych przez instruktorów.
Cele zadania:
a) nauka uczestników podstaw gry w hokeja na lodzie,
b) doskonalenie technik jazdy oraz kija,
c) poprawa dyspozycji fizycznej i psychicznej osób uczęszczających na zajęcia,
d) kształtowanie postaw prozdrowotnych.
II. Organizator:
Oleśnicki Klub Hokejowy (56-400 Oleśnica, ul. Sikorskiego 1B/7) przy wsparciu finansowym
ze środków Gminy Miasta Oleśnica.
III. Termin i miejsce:
Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę – od 20 listopada 2021 r. do 18 grudnia 2021 r.,
w godz. od 10:00 do 11:00 na lodowisku OKR ATOL Sp. z o.o. przy ul. Spacerowej 20 w Oleśnicy.
Wejście na obiekt (część szatniowa) będzie możliwe w godz. 9:30-9:55. Opuszczenie obiektu
przez uczestników do godz. 11:30.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnikiem zajęć może być każda osoba w wieku od 6 do 11 lat, która:
a) przyjdzie na miejsce przeprowadzania zajęć w terminie określonym w punkcie
III niniejszego Regulaminu;
b) zapoznała się z treścią następujących dokumentów:
i. Regulaminem ogólnym Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o. przy ul. Spacerowej 20,
ii. Regulaminem ogólnym strefy zewnętrznej zadaszonej,
iii. Postanowieniami szczegółowymi dla lodowiska i regulaminem wypożyczalni
sprzętu;
iv. Niniejszym Regulaminem Zajęć otwartych – „Pierwsze Kroki Hokeja na Lodzie ”;
c) chce nauczyć się gry w hokeja na lodzie i udoskonalić swoje umiejętności pod kierunkiem instruktora;
d) nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do rekreacyjnego uprawiania sportu, zwłaszcza hokeja na lodzie;
e) podczas zajęć stosuje środki ochronne w postaci: kasku ochronnego i rękawic; dodatkowo zalecane jest stosowanie ochraniaczy łokci i kolan;
f) podczas zajęć stosuje się do poleceń instruktora,
g) dostarczy zgodę na udział w zajęcia podpisaną przez rodziców/ opiekunów prawnych.
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2. Wytyczne Covid-19:
a) zabrania się korzystania z lodowiska osobom z potwierdzoną infekcją Covid-19, przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką;
b) na tafli lodowiska oraz w pomieszczeniach zamkniętych: hol, kasy, szatnia obowiązuje
zasada zachowania dystansu społecznego 1,5m;
c) w pomieszczeniach zamkniętych: hol, kasy, szatnia należy stosować osłony ust i nosa
(np. maseczki).
Zmiana wytycznych krajowych dot. covid-19 nie wymaga zmiany Regulaminu. Uczestnicy
mają obowiązek stosować się do nowych wytycznych krajowych.
Osoby nie przestrzegające ww. uregulowań, stwarzające zagrożenie dla innych lub których
zachowanie zostanie w ocenie prowadzących uznane za niewłaściwe nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych
środków odurzających i psychotropowych.
Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Organizator nie opłaca za
uczestników ubezpieczenia NNW.
V. Opłata za udział:
Wstęp na lodowisko oraz wypożyczenie sprzętu, tj. łyżew i kasków ochronnych przez uczestników zajęć jest bezpłatne.
W przypadku nie opuszczenia obiektu przez uczestnika do godz. 11:30 jest on zobowiązany
uregulować opłatę wg obowiązującego cennika ATOL.
VI. Postanowienia końcowe:
Liczba miejsc jest ograniczona do maksymalnej ilości 25 uczestników.
Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptację regulaminu oraz wyrażeniem przez
uczestników zgody na publikację wizerunku na materiałach związanych z realizacją zajęć,
w tym na przekazywaniu ich jednostkom współfinansującym do wykorzystania.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć – zwłaszcza w przypadku braku gotowości technicznej lodowiska.
W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
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