
 
 

REGULAMIN ZADANIA 
 

Nazwa zadania: „Łączą nas rolki” – program rozwoju sportów wrotkarskich w Polsce. 

 

1. Celem prowadzenia zajęć sportowych jest nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na 
wrotkach, rozwój psychomotoryczny uczestników zajęć oraz upowszechnianie 
wrotkarstwa w środowisku lokalnym. 

2. Z zajęć mogą korzystać dzieci i grupy zorganizowane w wieku szkoły podstawowej. 

3. Zajęcia odbywają się w grupach liczących ok. 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia 
wg ustalonego rozkładu zajęć. 

4. Na tor wrotkarski bądź inny obiekt treningowy uczestnicy zajęć mogą wejść pod opieką 
nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie 
zajęć.  

5. Zajęcia sportowe na wrotkach prowadzone są nieodpłatnie. 

6. W zajęciach uczestniczyć mogą uczniowie po złożeniu deklaracji zgody przez rodziców 
lub prawnych opiekunów na udział w zajęciach sportowych na wrotkach i braku 
przeciwwskazań lekarskich na udział w tych zajęciach. 

7. Każdy uczestnik zajęć sportowych na wrotkach, składając deklarację uczestnictwa  

w zajęciach, zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu oraz 
innych zasad wynikających z realizacji programu. 

8. Uczestnicy zajęć sportowych powinni być wyposażeni w sprzęt ochronny: w kaski, 
ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki we własnym zakresie. Uczestnicy zajęć nie 
posiadający własnego sprzętu ochronnego mogą go wypożyczyć na udział w zajęciach. 

9. Uczestnicy zajęć powinni posiadać własne wrotki/rolki do udziału w zajęciach. Uczestnicy 
nieposiadający własnych wrotek/rolek mogą je wypożyczyć na udział w zajęciach. 

10. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do 
zajęć o swojej każdorazowej niedyspozycji, pogorszeniu samopoczucia w trakcie trwania 
zajęć oraz innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. 

11. Uczestnicy zajęć sportowych muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

12.  W przypadku niestwierdzenia rażących uchybień organizator zajęć zwolniony jest  

z odpowiedzialności za ewentualnie zaistniałe w trakcie zajęć sportowych wypadki. 

13.  Prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem 
lub kradzieżą osobistego wyposażenia uczestnika zajęć używanego na zajęciach 
sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich. 

14. Stawienie się dziecka na zajęcia sportowe jest równoznaczne z potwierdzeniem braku 
przeciwwskazań u dziecka do uczestnictwa w nich. 



15.  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących 
zachowania bezpieczeństwa w czasie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania 
ćwiczeń i zadań ruchowych. 

16.  Za szkody materialne wypożyczonego sprzętu użytkowanego przez uczestnika zajęć 
sportowych koszty naprawy ponoszą rodzice. 

17. Za powtarzające się łamanie Regulaminu uczestnicy mogą ponieść karę w postaci 
zawieszenia ich udziału w zajęciach sportowych. 

18.  Każda grupa objęta będzie opieką sportową (trener, instruktor, nauczyciel wychowania 
fizycznego) oraz organizacyjno – opiekuńczą (wychowawca, asystent) co zapewnią 
bezpieczne warunki do przeprowadzenia zajęć wynikające z realizacji programu. 

19. Przystąpienie do zajęć z wrotkarstwa obliguje uczestników do przestrzegania 
regulaminów obowiązujących na torze wrotkarskim bądź innym obiekcie, na którym 
prowadzone będą zajęcia programowe. 

20. Uczestnicy są zobowiązani do słuchania poleceń opiekunów, asystentów i 
wychowawców grup oraz trenerów i instruktorów. 

21.  Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania zajęć można zgłaszać do organizatora zajęć. 

22. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej 
którego wyniki umieszczą w Narodowej Bazie Talentów. 

 

Powyższy Regulamin dotyczy wszelkich zajęć sportowych organizowanych w ramach 
projektu „Łączą nas rolki” – w klubach uczestniczących w programie. 

 

 


