REGULAMIN AKCJI „FERIE Z ORLIKIEM”
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku
17 – 28 lutego 2014 r.
1. Organizator
Wójt Gminy Jedlińsk
Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
2. Cel akcji
Popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży w czasie ferii zimowych, alternatywne sposoby spędzania czasu
wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
3. Uczestnicy zajęć
Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy
Jedlińsk.
4. Czas i miejsce akcji
17 – 28 lutego 2014 r. z wykorzystanie obiektów sportowych Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Jedlińsku, a w szczególności boiska „ORLIK 2012”. Zajęcia
prowadzone będą zgodnie z harmonogramem akcji „Ferie z Orlikiem”
5. Zasady ogólne
Akcja obejmuje cykl indywidualnych konkurencji sportowych w wybranych
dyscyplinach. Uczestnik startuje w każdej konkurencji zdobywając punkty w
zależności od zajętego miejsca. Zebrane punkty ze wszystkich konkurencji
tworzą klasyfikację generalną, która wyłoni na zakończenie akcji zwycięzców.
Organizator przewiduje przygotowanie około 15-20 konkurencji w dyscyplinach
(unihokej, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, sprawnościowe
tory przeszkód, wyścigi, kręgle, przeciąganie liny.)
6. Rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci i młodzieży biorących udział w
akcji wyrażają zgodę na udział dziecka w realizacji programu
przygotowanego przez organizatora.
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7. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z
zainteresowań uczestników, pogody oraz przyczyn technicznych.
8. Uczestników akcji obowiązuje strój sportowy lub dres oraz obuwie sportowe
bez kolców i kołków.
9. Wszyscy uczestnicy akcji zobowiązani są do przestrzegania regulaminów
określających zasady korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.
10.W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
organizator.
11.Zgłoszenia przyjmujemy do 18 lutego (wtorek) do godz. 18: 00. Po
zgłoszeniu się uczestników zostaną utworzone grupy uczestników ze
względu na płeć oraz wiek.

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku
Ul. Krótka 1 26 – 660 Jedlińsk
Tel. (48) 32-13-052, email: osir.jedlinsk@interia.pl
Osoba do kontaktu: Łukasz Kurek
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