REGULAMIN
Rozdział I: Postanowienia Ogólne
1. „NARTY Z MOSIRem” wynikają z zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
i dotyczą wyłącznie organizacji transportu na stoki narciarskie przez MOSiR.
2. Celem projektu jest popularyzacja sportu (narciarstwa) oraz propagowanie aktywnego
wypoczynku.
3. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej MOSiR.
4. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji transportu, zasady postępowania oraz prawa
i obowiązki uczestników.
5. Organizacja przejazdów przez MOSiR polega wyłącznie na zapewnieniu:
• odpowiedniego środka transportu
• ubezpieczeniu uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
6 Regulaminem objęci są wszyscy uczestnicy wyjazdu i wszyscy uczestnicy zobowiązani są
do zapoznania się z jego postanowieniami oraz ich bezwzględnego przestrzegania.
Rozdział II: Termin i miejsce
1. Projekt „NARTY Z MOSIRem” odbywa się w terminach podanych na stronie internetowej
MOSiR (zakładka – AKTUALNOŚCI) zależnie od warunków narciarskich
2. Miejsce wyjazdu - parking obok Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu.
Godzina wyjazdu, miejsce docelowe oraz koszty zostaną każdorazowo określone
w ogłoszeniu na stronie internetowej MOSiR.
3. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku złych warunków
atmosferycznych oraz liczby uczestników mniejszej niż 10 osób
4. W przypadku odwołania wyjazdu MOSiR powiadomi uczestników (osoby zapisane)
o odwołaniu wyjazdu najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd.

Rozdział III: Organizacja - Uczestnicy Wyjazdu
1. Opłata za wyjazd obejmuje:
• koszty przejazdu środkiem transportu
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
2. Opłatę i zgłoszenia należy dokonywać w dni robocze od 07:00 do 15:00 (w dzień
poprzedzający wyjazd do godziny 11:00) w siedzibie MOSiR Oświęcim ul. Legionów 15.
Zapisy na wyjazdy poniedziałkowe przyjmowane są do piątku do godziny 11:00.
3. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do dokonania opłaty, wymienionej w pkt. 1 oraz
podania danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w przypadku osób
niepełnoletnich danych opiekuna prawnego, który będzie sprawował opiekę podczas wyjazdu,
w siedzibie MOSiR przy ul. Legionów 15, I piętro, pokój 26 (sekretariat) w terminie do dnia
określonego każdorazowo na stronie internetowej MOSiR.
4. Uczestnicy wyjazdu powinni przybyć na miejsce wyjazdu na 15 minut przed godziną
wyznaczoną do odjazdu.

5. MOSiR zastrzega że po 15 minutach od godziny wyznaczonej na zbiórkę środek transportu
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ma prawo do odjazdu, bez prawa do zwrotu opłaty, wymienionej w pkt. 1 uiszczonej przez
uczestnika.
Przed odjazdem środka transportu zostanie odczytana lista uczestników, uprawnionych
do skorzystania z wyjazdu tj. wyłącznie osób, które uiściły opłatę wymieniona w pkt. 1
Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z wyjazdu wyłącznie pod opieką swojego opiekuna
prawnego i na jego odpowiedzialność.
Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do stosownego zachowywania się podczas jazdy
środkiem transportu, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich regulaminów
obowiązujących w danej stacji narciarskiej, w tym m.in.: jazdy na wyciągu narciarskim,
zjazdów ze stoku.
Podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów
alkoholowych.
Każdy uczestnik wyjazdu korzysta z tras narciarskich wyłącznie na swoją odpowiedzialność,
powinien dokonywać wyboru poszczególnych tras na własną odpowiedzialność
z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności.
MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników wyjazdu, wybór trasy oraz
za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak
i mienia.

Rozdział IV: Przepisy końcowe
1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu „Narty
z MOSiRem” stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik projektu poprzez dokonanie zgłoszenia i opłaty potwierdza, iż nie występują żadne
przeciwwskazania zdrowotne, a tym samym, że jego stan zdrowia pozwala na skorzystanie
z organizowanego wyjazdu.
3. Dokonanie opłaty za wyjazd organizowany przez MOSiR jest równoznaczne z zapoznaniem się
z niniejszym Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do jego
przestrzegania.

