REGULAMIN ZAJĘĆ MUKS WTH WROCŁAW
1. Organizatorem jest MUKS WTH Wrocław.
2. Celem zajęć jest nauka jazdy na łyżwach/rolkach i gry w hokeja na lodzie/rolkach.
3. Organizator w ramach zajęć zapewnia zajęcia profesjonalnych trenerów reprezentujących
poszczególne dyscypliny.
4. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci od 4 do 14 roku życia.
5. Zajęcia będą się odbywały na lodowisku/rolkowisku we Wrocławiu przy ul. Toruńskiej 10 oraz
przy ul. Spiskiej 1, jak również na innych dostępnych obiektach.
6. Szkolenie będzie prowadzone w dwóch etapach nauka jazdy na łyżwach/rolkach i nauka gry w
hokej.
7. Zajęcia będą prowadzone w zamkniętych grupach 15-20 osobowych. O zapisie do grupy
decyduje kolejność zgłoszeń.
8. W razie potrzeby Lodowisko/Rolkowisko zostanie podzielone na dwie części .
9. Uczestnicy zajęć wchodzą na lód/rolkowisko wyłącznie pod opieką trenera. Pozostałe zasady
korzystania z obiektu obowiązują zgodnie z Regulaminem korzystania z lodowiska/rolkowiska,
który jest dostępny na obiekcie.
10. Przy zapisie dziecka, rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji
członkowskiej wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału
w nauce jazdy na łyżwach/rolkach.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn niezależnych.
12. Opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do zapewnienia
dziecku:
· kasku, ochraniaczy łokci i kolan, łyżew lub rolek oraz rękawiczek w przypadku zajęć na
łyżwach,
· punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia,
· odpowiedniego ubioru (w przypadku zajęć w grupach hokejowych obowiązuje kompletny
sprzęt hokejowy: kask z kratą, ochraniacze na łokcie, kolana i golenie, bodik, suspensor, szyjka
oraz rękawice hokejowe).
13. Uczestnicy zajęć przebierają się w wyznaczonych miejscach. Za rzeczy pozostawione bez
nadzoru Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
14. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lodzie/rolkowisku oraz
stosowania się do zaleceń trenerów.
15. Osoby zagrażające swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych zostaną usunięte z zajęć.
Dziecko po usunięciu z zajęć przechodzi pod opiekę rodzica .
16. W przypadku trzykrotnego usunięcia dziecka z zajęć, zostaje zawieszone jego uczestnictwo w
kolejnych zajęciach.
17. Dzieci uczestniczące w zajęciach nauki jazdy na łyżwach/rolkach mają możliwość przejścia do
odpowiednich dla ich umiejętności grup trenujących grę w hokej. Decyzję o
przyporządkowaniu do grupy podejmuje trener po przeprowadzeniu testu sprawdzającego .
18. Zapisy prowadzone są mailowo mukshokejwroclaw@gmail.com lub poprzez formularz on-line
dostępny pod adresem: h ps://mukswthwroclaw.pl/zapisy/

