FERIE 2019
Regulamin korzystania z pływalni
Obowiązuje w dniach: 14.01.2019 r. - 25.01.2019 r.
Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
Miejsce obowiązywania - Obiekty MOSiR Kielce:
Kryta Pływalnia „DELFIN”, ul. Krakowska 2, Kielce
Kryta Pływalnia „FOKA”, ul. Barwinek 31, Kielce
Kryta Pływalnia „MORS”, ul. Marszałkowska 96, Kielce
Kryta Pływalnia „ORKA”, ul. Kujawska 18, Kielce
Kryta Pływalnia „JURAJSKA”, ul. Jurajska 7, Kielce
Postanowienia ogólne:
1. W ramach cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych pod nazwą „SPORTOWE FERIE Z MOSIREM” Organizator
gwarantuje bezpłatny wstęp na pływalnie. Bezpłatny wstęp obowiązuje w wyznaczonych godzinach
obejmujących poszczególne imprezy i odbywa się od poniedziałku do piątku od dnia 14.01.2019 r. do dnia
25.01.2019 r. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny na stronach www.um.kielce.pl,
www.mosir.kielce.pl oraz każdej z pływalni biorącej udział w akcji.
2. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży (do lat 18) z ważną legitymacją szkolną z Kielc lub uczących się
na terenie miasta.
3. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do pozostawienia w kasie pływalni legitymacji szkolnej na
czas uczestnictwa w danej imprezie.
4. Bezpłatny wstęp w ramach cyklu imprez dotyczy wyłącznie osób indywidualnych. Nie dotyczy grup
zorganizowanych oraz osób
korzystających z basenu w ramach nauki pływania prowadzonej przez prywatnych instruktorów.
5. Poza godzinami obejmującymi cykl imprez - wstęp na pływalnie jest odpłatny, zgodnie z obowiązującym
cennikiem MOSiR Kielce.
6. Informacja dotycząca wolnych godzin oraz zajęć odbywających się w czasie trwania imprez udostępniony
będzie na poszczególnych pływalniach.
7. Organizator oświadcza, że na każdej pływalni znajduje się „Regulamin Krytej Pływalni”, który obowiązuje
każdego uczestnika (-ów) biorącego udział w danej imprezie.
8. W razie naruszenia przez uczestnika (-ów) imprezy „Regulaminu Krytej Pływalni” MOSiR Kielce zastrzega
sobie prawo do usunięcia z obiektu sprawcy (-ów) szkody oraz dochodzenia swoich roszczeń na drodze
cywilno-prawnej.
Uczestnictwo w imprezach:
1. Zapisy na naukę pływania w ramach cyklu imprez odbywać się będą bezpośrednio u koordynatorów zajęć.
Maksymalna ilość osób korzystających jednocześnie z nauki pływania u jednego instruktora wynosi 15 osób
(decyduje kolejność przyjętych zgłoszeń).
2. Zapisy na zajęcia rekreacyjne w ramach cyklu imprez odbywać się będą bezpośrednio u koordynatorów
zajęcia. Liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność przyjętych zgłoszeń).
3. W przypadku zawodów sportowych organizowanych w ramach cyklu imprez obowiązuje regulamin
zawodów pływackich dostępny na danej pływalni.
4. Zapisy na zawody odbywać się będą bezpośrednio u koordynatorów zajęć. Liczba miejsc jest ograniczona
(decyduje kolejność przyjętych zgłoszeń).

Postanowienia końcowe:
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych: www.um.kielce.pl, www.mosir.kielce.pl oraz
na Krytych Pływalniach objętych cyklem imprez „SPORTOWE FERIE Z MOSIREM”. Organizator zastrzega sobie
prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu
w każdym czasie bez podania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na wyżej
wymienionych stronach internetowych oraz Krytych Pływalniach objętych akcją. Zmiana Regulaminu nie
narusza praw osób, które nabyły prawo do skorzystania.
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