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Regulamin korzystania z Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej  

w czasie trwania  Warszawskiego Programu ,,Zima w 

Mieście 2023” 

 
 

Czas trwania programu:   

 Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 10:00  

 W terminach od 13.02.2023 r. do 17.02.2023 r. oraz od 20.02.2023 r.           

do 24.02.2023 r. 

 

Nazwa obiektu i adres 

Godziny udostępnienia 

obiektu w ramach 

Warszawskiego Programu 

„Zima w Mieście 2023” 

Grupy Zorganizowane 

Bemowski Ośrodek Piłki 

Nożnej ul. Obrońców 

Tobruku 11 

08:00 - 10:00  
Po wcześniejszej rezerwacji w 

recepcji BOPN 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania        

z Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej, zwanego dalej BOPN. 

2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia       

w BOPN pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub       

innej uprawnionej osoby. 

3. Grupa zorganizowana przebywa na terenie BOPN pod stałym nadzorem opiekuna 

lub opiekunów grupy. 

4. Opiekunowie grup wchodzą na BOPN bezpłatnie. 

5. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na BOPN. 

6. Grupy zorganizowane uczestniczą w zajęciach na podstawie wcześniejszego 

pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach. 

7. Na wyznaczone zajęcia grupa zorganizowana wraz z opiekunem zgłasza się,      

co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć. 

8. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym 

korzystania z BOPN, zasadami korzystania z BOPN w czasie trwania 

Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2023”, oraz regulaminem dla 

uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim 

ustaleniom w nich zawartych. 

9. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za   

jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach: 

•  szatni,  

•  natryskach. 

10. W czasie pobytu grupy na BOPN, opiekunowie są zobowiązani dopilnować,       

aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, nie niszczyli urządzeń oraz    

mienia znajdującego się na terenie obiektu. 

11. Opiekunowie grup, zobowiązani są do zmiany obuwia i przez cały czas pobytu 

grupy w BOPN przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowanie 

uczestników 
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12. Opiekun w czasie zajęć znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie grupy. 

13. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności: 

 zapoznanie uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z 

BOPN, zasadami korzystania z BOPN w czasie trwania Warszawskiego 

Programu „Zima w Mieście 2023”, oraz zobowiązanie uczestników do ich 

przestrzegania; 

 dopilnowanie by wszyscy podopieczni zmienili strój na sportowy oraz buty; 

 nie pozostawienia bez opieki podopiecznych nieuczestniczących w 

zajęciach; 

 zgłoszenie instruktorowi faktu wprowadzenia grupy na BOPN; 

 zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy; 

 ustawicznej kontroli zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu 

na BOPN i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom 

niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych; 

 po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzenie zbiórki, sprawdzeniu 

stanu liczebnego grupy; 

 opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporzadkowania się 

poleceniom instruktorów;  

14. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego 

miejsce w czasie przebywania grupy na terenie BOPN instruktorowi oraz 

kierownikowi 

15. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez 

grupę podczas jej przebywania na terenie BOPN. 

16. W zajęciach sportowo-rekreacyjnych podczas Warszawskiego Programu „Zima w 

Mieście 2023” mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych, wraz z opiekunem grupy. 

17. Opiekun grupy zobowiązany jest na czas programu pozostawić oświadczenia o 

braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych na 

boiskach organizowanych w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 

2023”. Oświadczenie osobom niepełnoletnim podpisują rodzice lub prawni 

opiekunowie. 

Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania Warszawskiego Programu „Zima 

w Mieście 2023”  

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

wcześniejszej rezerwacji zajęć. 

19. Rezerwację zajęć grup zorganizowanych prowadzi koordynator. 

20. Rezerwacji zajęć dla grup zorganizowanych dokonuje się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub osobiście. 

21. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz bezwzględna zmiana 

obuwia na sportowe. 

22. OSIR Bemowo nie podnosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy 

oraz koszty leczeni wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami na i z zajęć 

Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2023” włącznie, chyba że wynikają one z 

jego winy. 

23. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników 

zajęć, odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 
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24.  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 2023” 

25. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu BOPN oraz 

zasad korzystania z obiektu podczas Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 

2023”. 

26. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminów oraz zasad korzystania z BOPN przez 

uczestnika zajęć, podczas Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2023”, 

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. 

27. OSiR Bemowo, jako Administrator Danych, przetwarza pozyskane z list 

uczestników zajęć dane wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia 

zajęć, Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane 

żadnym odbiorcom. 

28. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, decyduje Dyrektor OSiR 

Bemowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR OSiR Bemowo 

 


