
Regulamin Zima z MOSiR-em 2018 

Organizatorzy: Miasto Kutno, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, Szkoła Podstawowa nr 2, 

Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Aquapark Kutno. 

1. Termin:  

Od 29 stycznia do 8 lutego w godzinach 10:00- 13:00 

 

2. Miejsce – Zajęcia będą odbywały się w obiektach: 

- Szkoła Podstawowa nr 2 – piłka nożna dla szkół gimnazjalnych i średnich (Zapisy w każdym    

dniu zajęć w godzinach 9:30 – 9:50). 

- Szkoła Podstawowa nr 4 – piłka nożna dla szkół podstawowych (Zapisy w każdym dniu zajęć 

w godzinach 9:30 – 9:50). 

- Szkoła Podstawowa nr 6 – siatkówka i tenis stołowy dla szkół podstawowych, średnich  

i gimnazjów (Zapisy w każdym dniu zajęć w godzinach 9:30 – 9:50). 

- Aquapark Kutno – zajęcia fitness dla szkół podstawowych. (Zapisy pod nr tel. 24 357 56 07 

bądź bezpośrednio w kasie Aquaparku Kutno 15 min przed zajęciami). 

 

3. Cele przedsięwzięcia:  

-  popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

- zorganizowanie wolnego czasu w sposób przyjemny, pożyteczny i bezpieczny poprzez 

uczestnictwo w zajęciach sportowych dla dzieci i młodzieży. 

 

4. Uczestnicy. 

Wszyscy uczniowie posiadający ważną legitymację szkolną. 

 

5. Zajęcia. 

Podczas Ferii z MOSiR-em 2018 zorganizowane zostaną dwa cykle turniejów. Po jednym  

w każdym tygodniu. Każdy z cykli wyłoni zwycięską drużynę w trzech dyscyplinach: piłka 

nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy. Dodatkowo w obiekcie Aquapark Kutno zorganizowane 

będą zajęcia fitness dla uczniów szkół podstawowych. 

 

6. Nagrody. 

Zawodnicy/czki  zwycięskich drużyn otrzymają nagrody w postaci zaproszeń do Aquaparku 

Kutno lub na Lodowisko Miejskie. Dla uczestników zajęć fitness nie przewidziano nagród. 

 

7. Warunki uczestnictwa.  

We wszystkich obiektach udział w zajęciach jest bezpłatny. Zbiórka 30 min. przed rozpoczęciem 

zajęć, decyduje kolejność zgłoszeń w danym obiekcie.  

 

8. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z regulaminami poszczególnych obiektów. 

 

9. Zajęcia będą odbywały się pod opieką instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

10. Opieka medyczna. 

Podczas zajęć opiekę medyczna sprawować będą wykwalifikowane pielęgniarki w liczbie po 

jednej na każdy obiekt z wyjątkiem zajęć fitness. 


