
REGULAMIN 

,,Walentynki na świeżym powietrzu”  

na Strefie Aktywnego Wypoczynki za Basenem NEMO’’ 

  

I. Organizator: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa  

 

II. Cele: 

 zachęcenie rodzin do aktywności fizycznej, 

 propagowanie zdrowego trybu życia, 

 promowanie Strefy Aktywnego Wypoczynku za Basenem NEMO 

 

III. Plan imprezy: 

 godz. 14:30  zbiórka za Basenem NEMO na  Strefie Aktywnego Wypoczynku 

zapoznanie z regulaminem akcji, omówienie zasad bezpieczeństwa w związku  

z COVID-19, rozdanie karnetów, 

 od 14:30 do 16:00 zabawy na sportowo w towarzystwie pracowników OSiR, 

 godz. 16:30 – zakończenie akcji oraz nagrodzenie uczestników pieczątkami. 

 

IV. Założenia organizacyjne, uczestnictwo: 

 akcja skierowana jest do rodzin, 

 osoba niepełnoletnia może wziąć udział jedynie z opiekunem, 

 przez rodzinę należy rozumieć: małżeństwo, mama, tata, dzieci, dziadkowie, 

 dla celów organizacyjnych zostaną wyznaczone osoby sprawujące na czas imprezy 

funkcję opiekunów w, 

 zadaniem uczestników będzie udział w zadaniach sportowych pod okiem 

pracowników OSiR,  

 uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania na 

Strefie Aktywnego Wypoczynku, 

 uczestnik/opiekun zapoznaje się z regulaminem akcji, 

 organizator nie ubezpiecza uczestnika, NNW we własnym zakresie, 

 warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz wizerunkowych, 

 termin akcji: 14.02.2021 r. (niedziela). Organizator zastrzega sobie prawo do 

odwołania akcji w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czym 

zostaną poinformowane osoby – komunikatem opublikowanym na profilu fb OSiR 

Włoszczowa, najpóźniej 14.02.2021 r. do godz. 11:00. 

 

V. Informacje dodatkowe: 

 Udział w akcji nie jest związany z opłatą rejestracyjną. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

,,Walentynki na świeżym powietrzu” 

Na Strefie Aktywnego Wypoczynku  

za Basenem NEMO 

 

Zabawy na sportowo 

1. Szukanie skarbów w śniegu 

Małe zabawki lub inne gadżety zakop w zaspach śniegu. Szukanie ich przy pomocy łopatki 

będzie fantastyczną zabawą! 

2. Berek z ogonkami 

Dzieci  przyczepiają sobie ogonki z szalików,  wkładając je za pasek. Wszyscy biegają, 

starając się zebrać jak najwięcej ogonków, a jednocześnie chronić swój własny ogonek. 

Zabawa kończy się, gdy wszyscy będą bez ogonków, a wygrywa ten, kto uzbiera najwięcej 

ich najwięcej. 

3. Malowanie na śniegu 

Lubicie malować? Zróbcie sobie farby do malowania na śniegu. To po prostu barwniki 

spożywcze wymieszane z wodą. Teraz przelej je do butelek po szamponie lub po płynie do 

mycia naczyń i malujemy! 

4. Wydeptywanie napisów lub figur geometrycznych 

Napisy wydeptane na śniegu będą świetnie widoczne z góry np. z okna czy z balkonu.  

Ta zabawa to świetny pomysł na kreatywną naukę pisania! 

5. Rzucanie do celu 

Celem może być tarcza zawieszona na płocie czy drzewie. Rzucanie w sam środek może 

sprawić także wiele radości. Można celować do stojącego wiadra, wygrywa osoba, która trafi 

jak największą ilość razy. Można także celować w pień drzewa  i wygrywa ten, kogo ślad 

będzie wyżej.  

6. Kręgle na śniegu 

Ustawmy plastikowe butelki na śniegu i próbujmy przewrócić jak największą ich ilość. 

Pamiętajmy jednak, by na koniec zabawy wyrzucić do kosza butelki. Przy okazji uczymy 

dziecko dbałości o środowisko. 

7. Zaprzęgi koni 

Chyba wszystkie dzieci lubią być ciągnięte na sankach. Zawsze wołają: „szybciej, szybciej!”. 

W tej zabawie, także im więcej par tym lepsza zabawa i więcej śmiechu, dlatego warto 

zachęcić do zabawy także rodziców. Zadbajmy tylko o bezpieczeństwo, by dzieci nie spadły z 

sanek. My jako konie – przełóżmy sznurki tak, byśmy mieli je na wysokości pasa i … 

„gotowi,  

do biegu, start! ” Konie ruszyły galopem! 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

,,Walentynki na świeżym powietrzu” 

Na Strefie Aktywnego Wypoczynku  

za Basenem NEMO 

 

 

 

Włoszczowa, dnia………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem całorocznego wydarzenia „Endorfiny dla rodziny czyli 4 

pory roku z OSiR-em”, zorganizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie  

i wyrażam zgodę na udział w imprezie. 

 Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w wyznaczonym planie. 

 Jestem świadomy/a ryzyka związanego z wydarzeniem i biorę za siebie pełną 

odpowiedzialność. 

 Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas 

wydarzenia. 

 

……………………………………………….. 

Czytelny podpis uczestnika  

 

 

 

 

 

ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH WIZERUNKOWYCH  

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych do celów 

kontaktowych oraz budowania pozytywnego wizerunku Administratora tj. Ośrodka Sportu  

i Rekreacji we Włoszczowie w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

 

……………………………………………… 

            Czytelny podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu 

,,Walentynki na świeżym powietrzu” 

Na Strefie Aktywnego Wypoczynku  

za Basenem NEMO 

 

 
 

Włoszczowa, dnia………………………………. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem całorocznego wydarzenia „Endorfiny dla rodziny czyli 4 

pory roku z OSiR-em”, zorganizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie  

w dniu 24 stycznia 2021 r. i wyrażam zgodę na udział podopiecznego 

…………………………………………………………w imprezie. 

 Oświadczam, że stan zdrowia osoby niepełnoletniej pozwala jej na uczestnictwo  

w wyznaczonym planie. 

 Jestem świadomy/a ryzyka związanego z akcją i biorę za siebie pełną odpowiedzialność. 

 Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas akcji. 

 

 

 

……………………………………………….. 

Czytelny podpis uczestnika  

 

 

 

 

 

 

ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH WIZERUNKOWYCH 

 

  

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych 

podopiecznego………………………………………………………do celów kontaktowych oraz 

budowania pozytywnego wizerunku Administratora tj. Ośrodka Sportu  

i Rekreacji we Włoszczowie w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

 

 

………………………………………………… 

Czytelny podpis uczestnika 

 
 


