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REGULAMIN ZAPISÓW na ZAJĘCIA pod nazwą „SENIOR – starszy, sprawniejszy 2019”                                            

w Białołęckim Ośrodku Sportu 

1. Organizatorem zajęć w ramach miejskiego Programu „Senior Starszy, Sprawniejszy” jest 
Białołęcki Ośrodek Sportu.  

2. Zajęcia odbywać się będą w obiektach zarządzanych przez Białołęcki Ośrodek Sportu: 

• Hala sportowa przy  ul. Strumykowej 21, tel. 22 676-50-72 wew. 201:  
Poniedziałek i środa 

I  grupa 18:00–19:00 ( 25 osób + 10 osób na liście rezerwowej )   
II grupa 19:00-20:00 ( 25 osób + 10 osób na liście rezerwowej )   
III grupa 20:00-21:00 ( 25 osób + 10 osób na liście rezerwowej )  

 

• Pływalnia przy ul. Światowida 56, tel. 22 676-50-72 wew. 101 
Sobota 

I  grupa 15:00-16:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej )  
II grupa 16:00-17:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej )  
III grupa 17:00-18:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej )  
IV grupa 18:00-19:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej )  
V grupa  19:00-20:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej )  
VI grupa 20:00-21:00 ( 18 osób + 10 osób na liście rezerwowej ) 

3. Edycja wiosenna Programu zostanie przeprowadzona w terminie  od 2 września  2019 r. do 18 
grudnia 2019 r.    

4. Zgłoszenia osób do Programu będą przyjmowane  w terminie od 12 sierpnia 2019 r. do 25 
sierpnia 2019 r. przez pracowników recepcji  przy ul. Światowida 56 oraz ul. Strumykowej 21 w 
godzinach otwarcia obiektów.  

5. Aby wziąć udział w rekrutacji do Programu należy spełnić n/w warunki: 

• ukończone 55+ lat i posiadanie legitymacji emeryta, rencisty lub kombatanta 
(Kombatanci  mają zagwarantowane miejsce na listach). 

• okazać przy zapisywaniu legitymację emeryta, rencisty lub kombatanta oraz dokument 
ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości, 

• złożyć w recepcji wybranego obiektu  podpisany i wypełniony formularz zgłoszeniowy 
z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Programie oraz 
wyrazić zgodę na  przetwarzanie danych osobowych, 

• zapoznać się i zaakceptować Regulamin zapisów do zajęć pod nazwą „SENIOR – 
starszy, sprawniejszy 2019” w Białołęckim Ośrodku Sportu oraz Regulamin 
uczestnictwa w zajęciach pod nazwą „SENIOR – starszy, sprawniejszy 2019” w 
Białołęckim Ośrodku Sportu” potwierdzając ten fakt podpisem. 

6. Osoba po spełnieniu warunków uczestnictwa może zapisać się tylko do  jednej grupy 
ćwiczeniowej. 

7. Kolejność zgłoszeń do Programu nie ma wpływu na wyłonienie listy uczestników zajęć.  
8. Uczestnicy zajęć zostaną wybrani w drodze publicznego losowania, które odbędzie się  

28 sierpnia 2019 r., o godzinie 12:00, w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21 

w małej salce gimnastycznej.     
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9. Losowanie będzie dotyczyć zajęć w przypadku, których liczba zgłoszeń przekroczy liczbę 

oferowanych miejsc.  
10. Spośród osób nie wybranych w drodze w/w rekrutacji, zostanie przeprowadzone dodatkowe 

losowanie , które utworzy listę rezerwową.  
11. Każda grupa ćwiczebna będzie posiadała swoją 10 osobową listę rezerwową. 
12.  W przypadku rezygnacji z zajęć ( np. choroby, wypadku losowego) osoba z listy rezerwowej 

zastępuje uczestnika wyłonionego w pierwszym losowaniu. 
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Dyrektor 

Białołęckiego Ośrodka Sportu.  
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.  
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