
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK 2017 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

SPORTOWYCH W OKRESIE 
01.05.2017 r. - 30.09.2017 r. 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach sportowych  realizowanych 

przez Ludowe Towarzystwo Sportowe „NOVI” Narama w ramach Gminnego  Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu  Narkomanii na rok 2017 r. 

 

2. Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Iwanowice. 

 

3. Cel projektu: 

Głównym celem realizowanego zadania jest wzbudzenie aktywności fizycznej dzieci  szkolnej i 

młodzieży z terenu Gminy Iwanowice jak również możliwość spędzenia czasu wolnego podczas 

zbliżających się wakacji. 

 

4. Adresaci programu: 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z obszaru gminy Iwanowice. 

 

5. Miejsce realizacji projektu : 

Boisko sportowe LTS „Novi” Narama w Naramie. 

 

§ 2  

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Projekt skierowany jest do dzieci z terenu Gminy Iwanowice uczęszczających do szkół  

podstawowych i gimnazjów. 

 

2. Dokumentem niezbędnym do uczestnictwa w zajęciach sportowych jest wypełniona  deklaracja 

(Zał. 1) uczestnictwa oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych  dziecka(Zał.2). 

 

 
 

 



§ 3  

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie przed i podczas zajęć przez osobę prowadzącą 

 

2. Proces rekrutacji rozpocznie się dnia 01.05.2017r. a zakończy w dniu 15.06.2017 r. 

zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność złożenia pełnej dokumentacji . 

 

§ 4  

Zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnik zajęć sportowych jest zobowiązany: 

- przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 5 min. przed rozpoczęciem zajęć ; 

- swoje przybycie zgłosić trenerowi; 

- poinformować trenera o ewentualnym złym samopoczuciu; 

- wykonywać polecenia trenera; 

- przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków 

odurzających, 

- nie zaśmiecać obiektu sportowego; 

- korzystać z pomocy treningowych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

- w czasie zajęć nie oddalać się od grupy bez zgody trenera; 

- dbać o higienę i schludny wygląd; 

- w czasie przebywania w obiekcie sportowym przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów; 

- zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury; 

- pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników. 

 

§ 5 

 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu . 

 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Ludowego Towarzystwa Sportowego „Novi” 

Narama i Urzędu Gminy Iwanowice wraz z załączonymi deklaracjami. 

 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


