Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Zachód"
Plac Na Groblach 23, 31-101 Kraków
tel: 12 422 1 221, e-mail: mos-srodmiescie@groble.pl
www.mos-zachod.pl

REGULAMIN PROGRAMU FERIE NA NARTACH
1. MOS Kraków Zachód organizuje program Ferie Na Nartach, polegający na
szkoleniu narciarskim uczniów szkół podstawowych gminy Kraków. Zajęcia
prowadzone będą w dwóch turnusach w trakcie Ferii Zimowych 2019, w Stacji
Narciarskiej Siepraw-Ski ul. Kawęciny 11, 32-447 Siepraw.
2. MOS Kraków Zachód zapewnia każdemu przyjętemu na turnus uczestnikowi
zajęć:
•
•
•
•
•
•
•

przejazd autokarem na trasie Kraków - Siepraw – Kraków
opieką pedagogiczną w trakcie transportu
udział w zajęciach narciarskich 3 godz. dziennie pod opieką instruktora
karnet na wyciąg na czas trwania zajęć
ubezpieczenie NW
posiłek herbata i drożdżówka w trakcie zajęć
możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego w SN Siepraw-ski (narty, kije,
buty narciarskie, kask)

3. Uczestnikiem zajęć może być uczeń szkoły podstawowej zlokalizowanej na
terenie gminy Kraków, który zostanie zakwalifikowany w systemie rekrutacji na
jeden z dwóch turnusów.
4. Uczestnik zajęć musi posiadać ważną legitymację szkolną.
5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania sprzętu narciarskiego: narty,
buty narciarskie, kije oraz kask. /Istnieje możliwość wypożyczenia brakującego
sprzętu w wypożyczalni SN Siepraw-Ski/.
6. Uczestnik zajęć musi posiadać ubiór sportowy, przewidziany do zajęć na śniegu
w zimowych warunkach atmosferycznych.
7. Zbiórka oraz odjazd autokaru na zajęcia programu Ferie Na Nartach odbywa się
na parkingu Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, Al. Powstania
Warszawskiego 6. Parking zlokalizowany jest na tyłach budynku od strony
ul. Kordylewskiego.
8. Godzina wyjazdu autokaru z miejsca zbiórki na zajęcia narciarskie 8.00.
9. Opiekun prawny we własnym zakresie zobowiązany jest każdego dnia trwania
turnusu do przekazania dziecka opiekunom pedagogicznym MOS Zachód na
miejsce zbiórki najpóźniej na 10 min przed odjazdem autokaru.
10. Brak zgłoszenia się uczestnika programu na zbiórce w określonym miejscu i
czasie, powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników zajęć na nartach
danego dnia.
11. Powrót autokaru z Sieprawia na miejsce zbiórki planowany jest w godzinach
14.30-15.00.
12. Opiekunowie prawni obowiązani są do odbioru uczestnika zajęć w wyznaczonych
godzinach.
13. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania pleceń instruktora na stoku
oraz kadry pedagogicznej podczas transportu.
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14. Zgłoszenie ucznia na jeden z dwóch turnusów odbywa się tylko drogą
elektroniczną, przez panel zgłoszeniowy umieszczony na internetowej stronie
MOS Zachód /www.mos-zachod.pl/.
15. Zgłoszenia ucznia do programu, może dokonać jedynie opiekun prawny.
16. Uczeń może brać udział tylko w jednym turnusie, przy ewentualnym zgłoszeniu
tego samego ucznia na dwa turnusy, organizator samodzielnie przypisuje termin
turnusu powiadamiając jednocześnie osobę zgłaszającą o takim fakcie.
17. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się w kolejności rejestrowania na serwerze
wysłanych formularzy.
18. Zgłoszenia sprawdzane są przez organizatora pod względem formalnym.
19. W formularzu zgłoszeniowym zawarte są informacje na temat ucznia:
•
•
•
•
•

imię i nazwisko
dzień, miesiąc, rok urodzenia
PESEL
adres zamieszkania
numer lub nazwa szkoły podstawowej (szkoła na terenie gminy Kraków)

dodatkowo zawarte są informacje na temat osoby zgłaszającej ucznia:
•
•
•

imię i nazwisko
kontakt telefoniczny i e-mail
zgoda na przetwarzanie danych osobowych, udzielania pomocy medycznej oraz
rozpowszechniania wizerunku przez MOS Zachód
20. Na każdy turnus przewidziane jest 45 miejsc.
21. Opiekun ucznia zakwalifikowanego na zajęcia otrzyma e-mail od MOS Zachód z
potwierdzeniem przyjęcia na dany turnus, a jego imię i nazwisko zostaje
umieszczone na liście zbiorczej umieszczonej na stronie www.mos-zachod.pl.
22. Prawidłowe zgłoszenia po przekroczeniu maksymalnej ilości uczniów na dany
turnus będą przenoszone na listę rezerwową. W wypadku wycofania się
uczestnika z listy podstawowej, pierwsze miejsca z listy rezerwowej otrzymają
prawo uczestnictwa w programie.
23. Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość wyłączenia panelu rejestracyjnego
po przekroczeniu limitu miejsc na dany turnus.
24. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do programu Ferie Na Nartach
równoznaczne jest z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu
przez uczestnika wyjazdu oraz jego prawnego opiekuna.
25. Brak przestrzegania regulaminu przez uczestnika programu Ferie Na Nartach
oraz jego prawnego opiekuna skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników
zajęć ze skutkiem natychmiastowym.

