
  

REGULAMIN   
BIAŁE   FERIE   2021   w   IZABELINIE   (ferie   na   sportowo)   

  

1. ORGANIZATOR:     Centrum   Kultury   Izabelin,   ul.   Matejki   21,   05-080   Izabelin   
2. MIEJSCE:     obiekty   sportowe,   przy   szkole   podstawowej   w   Izabelinie   ul.   3   Maja   49   oraz   teren   leśny   
3. TERMIN:     4.01   -   15.01.2021 ,    ramowy   rozkład   zajęć:   

• 04-08   stycznia   2021,   poniedziałek   –   piątek   
• 6   stycznia   2021   święto   -   nie   ma   zajęć,   obiekty   sportowe   zamknięte   
• 11-15   stycznia   2021,   poniedziałek   –   piątek   

  

4. HARMONOGRAM:   
TYDZIEŃ   I   4-8   stycznia   

  
  

  

DZIEŃ    LODOWISKO   
ZAJĘCIA     

SPORTOWE   I   REKREACYJNE   
-   na   sala   gimnastycznej   

4.01.2020      10:00-10:45   lodowisko     
grupa   początkująca   1   

09:30   -   11:00   zajęcia   sportowe   na   sali   gr.   A   

  11:00-11:45   lodowisko   
grupa   początkująca   2   

  

  12:00-12:45   lodowisko   
grupa   średniozaawansowany   

11:30   -   13:00   zajęcia   sportowe   na   sali   gr.   B   

5.01.2020      10:00-10:45   lodowisko     
grupa   początkująca   1   

09:30   -   11:00   zajęcia   sportowe   na   sali   gr.   A   

  11:00-11:45   lodowisko     
grupa   początkująca   2   

  

  12:00-12:45   lodowisko     
grupa   średniozaawansowany   

11:30   -   13:00   zajęcia   sportowe   na   sali   gr.   B   

6.01.2020   Święto   Trzech   Króli    Obiekty   sportowe   -   ZAMKNIĘTE   

7.01.2020      10:00-10:45   lodowisko     
grupa   początkująca   1   

09:30   -   11:00   zajęcia   sportowe   na   sali   gr.   A   

  11:00-11:45   lodowisko     
grupa   początkująca   2   

  

  12:00-12:45   lodowisko     
grupa   średniozaawansowany   

11:30   -   13:00   zajęcia   sportowe   na   sali   gr.   B   

8.01.2020      10:00-10:45   lodowisko     
grupa   początkująca   1   

09:30   -   11:00   zajęcia   sportowe   na   sali   gr.   A   

  11:00-11:45   lodowisko     
grupa   początkująca   2   

  

  12:00-12:45   lodowisko     
grupa   średniozaawansowany   

11:30   -   13:00   zajęcia   sportowe   na   sali   gr.   B   



  

  
  

TYDZIEŃ   II   11-15   stycznia  

  
  

5. LODOWISKO ,    w   przypadku   niesprzyjającej   pogody   zajęcia   na   lodowisku   mogą   zostać   odwołane.   
6. WYŻYWIENIE,    poczęstunek:   zupa,   herbata   lub   kakao.   

7. ZAPISY:    od   23   grudnia   br.,     przez   stronę   www.centrum. izabelin.pl ,   zakładka   „Zajęcia”,   Strefa   Zajęć.   

8. INFORMACJE:    sekretariat@centrum.izabelin.pl,   lub   telefonicznie:   22   752   68   00   (11:00-17:00).   
  

  

DZIEŃ    LODOWISKO   

ZAJĘCIA     
SPORTOWE   I   REKREACYJNE   

-   na   bieżni   
-   w   terenie   

11.01.2020      10:00-10:45   lodowisko     
grupa   początkująca   3   

9:30   -   11:30   gry   i   zabawy   sportowe     
na   boisku-bieżni   gr.   C   

  11:00-11:45   lodowisko     
grupa   początkująca   4   

  

  12:00-12:45   lodowisko     
grupa   średniozaawansowany   

  

12.01.2020      10:00-10:45   lodowisko     
grupa   początkująca   3   

9:30   -   11:30   „Wyprawa   po   przygodę”   -   
marszobiegi   w   terenie   D   

  11:00-11:45   lodowisko     
grupa   początkująca   4   

  

  12:00-12:45   lodowisko     
grupa   średniozaawansowany   

  

13.01.2020    10:00-10:45   lodowisko     
grupa   początkująca   3   

9:30   -   11:30   gry   i   zabawy   sportowe     
na   boisku-bieżni   gr.   C   

  11:00-11:45   lodowisko     
grupa   początkująca   4   

  

  12:00-12:45   lodowisko     
grupa   średniozaawansowany   

  

14.01.2020      10:00-10:45   lodowisko     
grupa   początkująca   3   

11:00   -   13:00   „Wyprawa   po   przygodę”   -   
marszobiegi   w   terenie   D   

  11:00-11:45   lodowisko     
grupa   początkująca   4   

  

  12:00-12:45   lodowisko     
grupa   średniozaawansowany   

  

15.01.2020      10:00-10:45   lodowisko     
grupa   początkująca   3   

9:30   -   11:30   gry   i   zabawy   sportowe     
na   boisku-bieżni   gr.   3   C   

  11:00-11:45   lodowisko     
grupa   początkująca   4   

  

  12:00-12:45   lodowisko     
grupa   średniozaawansowany   

  

http://izabelin.pl/


  

9. UCZESTNICTWO:   
a) Bezpłatne   zajęcia   sportowe   i   rekreacyjne   dla   dzieci   klas   I-IV,   mieszkających   w   gminie   Izabelin.   
b) Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  akceptacja  regulaminu,  wypełnienie  i  przesłanie  na  adres              

sekretariat@centrum.izabelin.pl  karty  zgłoszenia  oraz  dostarczenie  podpisanego  oryginału  w  dniu           
rozpoczęcia   zajęć.   

c) Karta   zgłoszenia   do   pobrania   na   stronie   h�p//centrum.izabelin.pl   
d) Liczba   miejsc   ograniczona   max.   12   osób   w   grupie   (na   każdych   zajęciach),   decyduje   kolejność   zapisów.   
e) Organizator   zapewnia   opiekę   nad   dziećmi   w   godzinach   trwania   zajęć.   
f) Rodzice   zobowiązani   są   do   punktualnego   przyprowadzenia   i   odebrania   dziecka   z    miejsca     zbiórki.     
g) Zajęcia   odbywać   się   będą   pod   stałym   nadzorem   kwalifikowanych   wychowawców   i    instruktorów.    
h) Do  zajęć  dopuszcza  się  osoby  zdrowe,  które  nie  miały  kontaktu  z  osobami  podejrzanymi  o  zakażenie                 

wirusem  COVID-19  oraz  nie  mają  infekcji  lub  innej  choroby,  w  tym  w  szczególności  zakaźnej,  a  w  okresie                   
14  dni  przed  rozpoczęciem  turnusu  nie  zamieszkiwały  z  osobą  przebywającą  na  kwarantannie  lub  w                
izolacji   w   warunkach   domowych.   

i) Uczestnicy   zobowiązani   są   do   przestrzegania   zasad   higieny.   
j) Obowiązują  obostrzenia  sanitarne:  noszenie  maseczek,  dezynfekcja  oraz  zachowanie  dystansu           

społecznego.   
k) Dzieci  muszą  być  uświadomione  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych)  o  obowiązku  stosowania  się  do               

poleceń  wychowawców  (instruktorów)  oraz  do  konieczności  zachowywania  dystansu  od  innych  osób,  a              
także   przestrzegania   wzmożonych   zasad   higieny.     

l) Rodzic  (opiekun  prawny)  zobowiązany  jest  zaopatrzyć  dziecko  w  indywidualne  osłony  nosa  i  ust.  Dziecko                
powinno   być   uświadomione   o   konieczności   zakrywania   nosa   i   ust.     

m) Rodzic  (opiekun  prawny)  zobowiązany  jest  udostępnić  Organizatorowi  swój  numer  telefonu            
zapewniający   szybką   komunikację.     

n) Rodzic  (opiekun  prawny)  zobowiązany  jest  niezwłocznie  odebrać  dziecko,  w  przypadku  wystąpienia  u              
dziecka   niepokojących   objawów   choroby   (podwyższona   temperatura,   kaszel,   katar,   duszności).   

o) Dzieci  mogą  być  przyprowadzane  i  odbierane  wyłącznie  przez  osoby,  które  nie  mają  objawów  infekcji                
lub  choroby  zakaźnej,  nie  zamieszkiwały  z  osobą  przebywającą  na  kwarantannie  lub  izolacji  w               
warunkach   domowych   w   okresie   14   dni   przed   rozpoczęciem   półkolonii.   

p) Na  wypadek  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem  lub  zachorowania  na  COVID-19  (objawy  wskazujące             
na  infekcję  dróg  oddechowych,  w  tym  w  szczególności  gorączkę  powyżej  38°C,  kaszel,  duszność)               
uczestnik  zajęć  zostanie  odizolowany  od  grupy  a  rodzic/opiekun  zostanie  niezwłocznie  powiadomiony  o              
konieczności   odebrania   dziecka.   

q) Organizator  nie  odpowiada  za  rzeczy  zagubione  a  pozostawione  bez  należytego  zabezpieczenia  przez              
uczestników  akcji.  Przedmioty  wartościowe  powinny  być  zdeponowane  u  wychowawcy  lub  kierownika             
wypoczynku.   

r) Uczestnik   zajęć   zobowiązany   jest   do    stosowania   się   do   poleceń   wychowawców   i    instruktorów.   
s) Podczas   trwania   zajęć   obowiązuje   zakaz   korzystania   z   telefonów   komórkowych   przez   uczestników   ferii,   
t) Wszyscy  uczestnicy  BIAŁYCH  FERII  2021  w  IZABELINIE  zobowiązani  są  do  przestrzegania  regulaminów              

obiektów,   na   których   odbywają   się   zajęcia.     
u) Decyzje   w   sprawach   nieujętych   w   niniejszym   Regulaminie   podejmuje   Organizator.   

  
  

  

  


