
Regulamin  

WIOSENNY FITWEEKEND 2019  

z MOSiRem RUSZ SIĘ NA WIOSNĘ ! 

I. Cel: 

1. Popularyzacja zajęć ruchowych AQUA AEROBIKu oraz ZUMBY w formie maratonu 

w wybranych aktywnościach ruchowych. 

2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

3. Propagowanie i nauka zdrowego stylu życia dla Uczestników zajęć w wieku 16+. 

II. Organizator: 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu ul. Różana 2  

59-800 Lubań 75 646 06 06 

III. Termin i miejsce: 

1. 6 kwiecień i 7 kwiecień 2019:  

 Basen MOSiR w Lubaniu : aqua aerobik; 

 Zumba – aktywność ruchowa przy muzyce: hala sportowa; 

2. Rozpoczęcie zajęć wg harmonogramu : 

 

Dzień  Godzina  Zajęcia  Grupa  Prowadzący  

6.04.2019 
16.00 – 19.00 Aquaaerobik  Open    

16.00 – 19.00 Zumba  Open 
 

7.04.2019 16.00 – 19.00 Aquaaerobik  Open    

 

 

IV. Uczestnictwo: 

1. Zajęcia odbędą się bez podziału na wiek, w kategorii 16+, w formie zajęć otwartych               

w godzinach 16.00 – 19.00. Do zajęć można dołączyć w każdym dowolnym momencie, 

jedynym przeciwskazaniem jest liczebność grupy na zajęciach aquaaerobiku 

(informacja w kasie basenowej).  

2. Uczestnicy przed zajęciami podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do 

udziału w zajęciach sportowych. 

3. Niepełnoletni uczestnicy (16-18) mogą uczestniczyć w zajęciach po wypełnieniu 

oświadczenia prawnego opiekuna j/w). 

4. Uczestnicy zajęć mogą brać udział we wszystkich dostępnych formach rekreacji. 

V. Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia uczestnik dokonuje poprzez zapisanie na listę uczestników udostępnioną            

w kasie basenu lub przed ich rozpoczęciem u prowadzących instruktorów.  

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub 

życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy 

osobistych zawodników. 



2. Na zajęciach w wodzie obowiązuje odpowiedni strój do ćwiczeń. 

3. Udział w zajęciach jest jednocześnie akceptacją Regulaminu. 

4. Uczestnicy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami za udział w poszczególnych 

zajęciach.  

 

Organizator 

MOSiR w Lubaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż nie mam przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach zumby 

i/lub aquaaerobiku  oraz biorę udział w ww. na własną odpowiedzialność. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z Regulaminem Fitweekendu z MOSiRem 2019 

RUSZ SIĘ NA WIOSNĘ oraz, że akceptuję jego zapisy. 

 

                                                                                  ………………………..…………. 

                                                                                     (podpis, data) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż mój syn/córka * 

 

…………………………………………………………. 

nie ma  przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach zumby i/lub aquaaerobiku  

oraz biorę udział w ww. na moją odpowiedzialność. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z Regulaminem Fitweekendu z MOSiRem 2019 

RUSZ SIĘ NA WIOSNĘ oraz, że akceptuję jego zapisy. 

                                                                                  ………………………..…………. 

                                                                                     (podpis, data) 

 


