
      REGULAMIN 

 

   NA SPORTOWO Z MOSIR-em 2020 

   ROZPOCZNIJ WRZESIEŃ AKTYWNIE !!! 

 

 

I. Cel : 

1. Popularyzacja zajęć ruchowych w wybranych aktywnościach ruchowych: 

pływanie, aerobik, aqua-aerobik. 

2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

3. Propagowanie 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 tel. 75 646 06 06 

III. Termin i Miejsce : 

1. 05 i 06 września 2020 

• kryta pływalnia „Laguna” w Lubaniu – nocny maraton pływania. 

• kryta pływalnia „Laguna” w Lubaniu – aqua-aerobik. 

• hala sportowa : aerobik – DRUMS ALIVE (duże piłki i pałeczki) aktywność 

ruchowa przy muzyce. 

• hala sportowa : aerobik – PILATES z małymi piłkami aktywność ruchowa przy 

muzyce. 

2. Rozpoczęcie zajęć wg harmonogramu : 

 

Dzień Godzina Zajęcia 

 

Grupa Prowadzący 

05.09.2020 

 

21:00 – 24:00 

 

Nocny maraton 

pływania 

 

Open  

06.09.2020 16:00 – 17:00 

 

Aerobik – Drums 

Alive 

 

Open Monika 

Borkowska 

06.09.2020 17:00 – 18:00 Aerobik – Pilates z 

małymi piłkami 

Open 

 

Monika 

Borkowska 

06.09.2020 18:30 – 20:30 Aqua-aerobik 

 

Open Eliza 

Sławińska 

 

 

 

IV. Uczestnictwo : 

1.  W formie zajęć otwartych w godzinach w sobotę od 21:00 – 24:00, niedziela 

od 16:00 – 20:30. Do zajęć można dołączyć w każdym dowolnym momencie, 



jedynym przeciwwskazaniem jest liczebność grupy na zajęciach ( informacja 

w kasie lub u organizatora imprez sportowych). 

2. Uczestnicy przed zajęciami podpisują oświadczenia o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjnych w hali sportowej i na 

krytej pływalni (zał nr 1). 

3. Niepełnoletni uczestnicy (16 lat – 18 lat) mogą uczestniczyć w zajęciach po 

wypełnieniu oświadczenia przez prawnego opiekuna (zał nr 2) 

4. Uczestnicy zajęć mogą brać udział we wszystkich dostępnych formach 

rekreacji – wstęp wolny. 
 

V. Zgłoszenia : 

1. Zgłoszenia uczestnik dokonuje poprzez zapisanie na listę uczestników podając 

imię, nazwisko i numer telefonu zgodnie z załączonym formularzem (zał nr 3) 

oraz dostarczenie podpisanego oświadczenia wymaganego przez regulamin. 

2. Zapisy należy dokonywać telefonicznie pod nr tel. 75 646 06 06 wew. 22 lub 

736 865 060. 

VI. Postanowienia końcowe : 

1. Każdy uczestnik posiada OC i NW we własnym zakresie. 

2. Organizator udostępnia możliwość przechowywania rzeczy osobistych w 

„skarbczykach” na krytej pływalni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 

zagubione lub ich kradzież. 

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

4. Udział w zajęciach jest jednocześnie akceptacją Regulaminu oraz 

zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dołączoną do regulaminu. 

5. Regulamin wraz z klauzulą i załącznikami dostępny jest na stronie 

https://www.mosirluban.pl 

 

 

 

 

           
          

https://www.mosirluban.pl/

