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Regulamin korzystania z Bemowskiego Ośrodka Piłki 
Nożnej w czasie trwania Warszawskiego Programu 

,,Zima w Mieście 2019”. 
 

1. Czas trwania programu: 26.01- 08.02.2019r. 

2. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach: 

 

Nazwa obiektu i adres 

Godziny udostępnienia 

obiektu w ramach 

Warszawskiego Programu 

„Zimy w Mieście 2019” 

 

Grupy 

Zorganizowane 

Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej 

ul. Obrońców Tob 
09:00 – 12:00 

Po wcześniejszej 

rezerwacji w 

recepcji BOPN 

 

3. W zajęciach sportowo-rekreacyjnych podczas Warszawskiego Programu „Zima 

w Mieście 2019” mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, wraz z opiekunem grupy.  

4. Opiekun grupy zobowiązany jest na czas programu pozostawić oświadczenia 

o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjno-

sportowych na boiskach organizowanych w ramach Warszawskiego Progamu 

„Zima w Mieście 2019”. Oświadczenie osobom niepełnoletnim podpisują 

rodzice lub prawni opiekunowie.  

Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania Warszawskiego Programu 

„Zima w Mieście 2019”. 

5. Grupy zorganizowane mogą brać udział w programie tylko i wyłącznie po 

wcześniejszej rezerwacji zajęć.  

6. Rezerwację zajęć grup zorganizowanych prowadzi koordynator. 

7.  Rezerwacji zajęć dla grup zorganizowanych dokonuje się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub osobiście. 

8.  Jednocześnie na 3 sektorach Hali Pneumatycznej w BOPN  może przebywać 

90 osób. Grupy zorganizowane mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie 

z własnym opiekunem. 

9.  Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz bezwzględna   

zmiana obuwia na sportowe.  

10. OSiR Bemowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje,  
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wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych 

wypadków przed, po i w czasie trwania Warszawskiego Programu „Zima w 

Mieście 2019”. 

11. OSiR Bemowo nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i 

urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami 

na i z zajęć Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019” włącznie, chyba 

że wynikają one z jego winy.  

12. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników 

programu, odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.  

13. W szatni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.  

Do przedmiotów wartościowych zalicza się w szczególności: 

 pieniądze krajowe, których łączna wartość jest znaczna, 

 pieniądze zagraniczne i złote monety, 

 kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie, 

 zagraniczne papiery wartościowe, 

 krajowe papiery wartościowe, 

 aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy inne 

przedmioty, których wartość przekracza 200 zł, 

 przedmioty mające wartość naukową, 

 biżuteria, wyroby jubilerskie, 

 przedmioty dające możliwość korzystania z przedmiotów wartościowych  

(np. kluczyki). 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru 

poza depozytem w trakcie trwania Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 

2019”. 

14.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu BOPN oraz 

zasad korzystania z obiektu podczas Warszawskiego Programu „Zima w 

Mieście 2019”. 

15.Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu oraz zasad korzystania z BOPN przez 

uczestnika zajęć, podczas Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019”, 

może skutkować usunięciem uczestnika z terenu BOPN, a także zakazem 

dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania programu. Administrator 

OSiR Bemowo o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika zajęć, informuje 

kierownika obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia i 

podejmuje decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie brania udziału w 

zajęciach przez tego uczestnika.  
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16.W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem, decyduje Dyrektor OSiR 

Bemowo. 

 

Dyrektor OSiR Bemowo 




