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REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWY  

ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH  

W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2020 

POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA  

MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE  
 

1. Cel imprezy: 

 Zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostającej i przebywającej w mieście podczas 

Ferii Zimowych; 

 Popularyzacja strzelectwa sportowego, jako prostej formy rekreacji;  

 Integracja dzieci, młodzieży oraz mieszkańców gminy Niepołomice; 

 Propagowanie zdrowego trybu życia; 

 Modelowanie życia wolnego od nałogów i używek. 
 

2. Organizatorzy: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice; 

 Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niepołomicach; 

 PTG „Sokół”; 

 Ognisko TKKF Wiarus w Niepołomicach. 
 

3. Termin, czas oraz miejsce imprez sportowych: 

 Treningi strzeleckie organizowane będą w dniach: 30, 31 -01-2020 r;  

 Zawody strzeleckie z broni pneumatycznej tj. karabinek i pistolet sportowy organizowane będą  

w dniu: 01-02-2020 r; 

  Treningi i zawody będą organizowane w godzinach 10.00 – 12.00 w Sali PTG „Sokół” Niepołomice 

ul. Kościuszki 18. 
  

4. Uczestnicy: 

 Młodzież i dzieci od lat 10 pod opieką rodzica / opiekuna prawnego lub za pisemną zgodą z gminy 

Niepołomice, oraz młodzież przebywająca na feriach w gminie Niepołomice; 
 

5. Od organizatorów: 

 Organizatorzy zabezpieczają treningi i zawody zapewniając instruktorów, sędziów oraz sprzęt do 

prowadzenia w/w zajęć; 

 Udział młodzieży i opiekunów jest bezpłatny; 

 Uczestnicy imprez powinni mieć zastępcze obuwie do zajęć na sali sportowej; 
 

6. Postanowienia końcowe: 

 Organizatorzy ubezpieczają uczestników programu „FERIE ZIMOWE 2020”; 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zły stan zdrowia uczestników; 

 Wszyscy uczestnicy imprez muszą się podporządkować organizatorom pod względem bezpieczeństwa 

w czasie prowadzenia zajęć; 

 Uczestnicy pozostający bez opieki rodziców/opiekuna prawnego muszą mieć pisemna zgodę; 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników w wyniku 

nie respektowania instruktażu i zasad bezpieczeństwa; 
 

7. Kadra: 

Kierownik strzelania   – inst. Albert SZKUTNIK 

 Zastępca kierownika strzelania – inst. Mieczysław STĘPOWSKI 

Osoby Funkcyjne   – inst. Marian Broda 

– Leon PITUCHA 

     – Irena BOGUSZ 

     – Zygfryd RUDNIK 

Zabezpieczenie medyczne  – Mieczysław TERCZYŃSKI 
 


