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REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU
w RAMACH PROGRAMU „LATO W MIEŚCIE 2022”

1. Wyznaczone obiekty Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie (dalej BOS) w ramach
programu pn. „Lato w Mieście 2022” otwarte są dla uczestników indywidualnych i grup
zorganizowanych w okresie wakacyjnym, tj. od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.,
(od poniedziałku do piątku) w następujących godzinach:
Obiekt przy ulicy Światowida 56:
•

pływalnia w godzinach 10.00 - 15.00 (przerwa 12.00-12.30) - z wyłączaniem 27
czerwca 2022 r. – 10 lipca 2022 r. przerwa technologiczna ,

•

hala sportowa / boisko sportowe 10.00-15.00, (przerwa 12.00-12.30)

Obiekt przy ulicy Strumykowej 21:
•

boisko sportowe w godzinach 10.00 – 15.00, (przerwa 12.00-12.30)

2. Wstęp na Obiekty

BOS dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

posiadających kartę uczestnika jest bezpłatny.
3. W przypadku uczniów poniżej 13 roku życia korzystanie z obiektów jest możliwe wyłącznie
pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
4. Wejścia na pływalnię odbywają się co 30 minut (30 min. pływania rekreacyjnego + 20 min.
czasu technicznego).
5. Na pływalni może jednorazowo przebywać nie więcej niż 36 osób.
6. Warunkiem korzystania z Obiektów BOS jest:
a. wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej
pozostającej pod opieką Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 lub 2 do
niniejszego Regulaminu.
b. okazanie pracownikowi recepcji Karty Uczestnictwa w akcji „Lato w Mieście 2022”,
wystawionej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej i po oddaniu do Recepcji BOS
wypełnionego Oświadczenia wymienionego w punkcie 6 lit. a).
c. wolne miejsce na pływalni.
7. Uczestnicy programu Lato w Mieście mają obowiązek przestrzegania Regulaminu ogólnego
korzystania z obiektów BOS, Regulaminu Pływalni, Regulaminu boiska Światowida,
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Regulaminu hali Światowida, Regulaminu korzystania z boiska zewnętrznego Strumykowa, jak
również przepisów bhp i p. poż. obowiązujących w obiektach BOS.
8. Uczestnicy „Lata w Mieście” mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń
instruktorów i ratowników WOPR.
9. Rejestrację uczestników prowadzi Recepcja BOS przy ul. Światowida 56 oraz Strumykowej
21, codziennie, w godzinach 9.00-21.00, od poniedziałku – 27 czerwca 2022 r. do ostatniego
dnia akcji „Lato w Mieście” tj. do 31 sierpnia 2022 r.
10. Rezerwację dla grup zorganizowanych prowadzi koordynator programu.
11. Za szkody wyrządzone w mieniu BOS przez niepełnoletnich uczestników akcji „Lato w Mieście
2022” odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
12. W przypadku nie stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz regulaminów
obowiązujących w BOS, jak również do poleceń instruktorów, ratowników lub pracowników
BOS uczestnicy zajęć „Lato w Mieście 2022” będą wykluczani z zajęć prowadzonych w ramach
tej akcji w Białołęckim Ośrodku Sportu. Wykluczenie może być poprzedzone upomnieniem,
rozmową z rodzicami/opiekunami lub odsunięciem od uczestnictwa w jednych zajęciach lub
na okres kilku dni.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
14. W sprawach pytań, skarg, wniosków i interpretacji Regulaminu należy zgłaszać się
do Koordynatora programu „Lato w Mieście 2022” – p. Michała Jankowskiego lub Zastępcy
Koordynatora p. Anny Kozieł: Białołęcki Ośrodek Sportu, ul. Strumykowa 21, tel. 22 676 50 72
wew. 204 bądź 122.

