
                                                                                                                                

 
 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK 2017 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych przez LKS 

Orzeł Iwanowice w okresie: 01.06.2017 r. - 30.09.2017 r. w ramach zadania: 

„Wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 

spędzania wolnego czasu”. 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

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

realizowanych przez Ludowy Klub Sportowy Orzeł Iwanowice w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017. 

2.  Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Iwanowice 

3.  Cel projektu: 

Głównym celem jest  propagowanie wśród dzieci i młodzieży Gminy Iwanowice 

zdrowego i aktywnego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom wynikającym z uzależnień 

od alkoholu, narkotyków oraz innych używek, poprawienie kondycji fizycznej i 

sprawności. 

• zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych - treningów dla 30 dzieci z terenu gminy 

Iwanowice (w wieku od 9 do 16 lat) w wymiarze 49,5 godziny. 

• prowadzenie zajęć profilaktycznych w wymiarze 10 godzin na temat: 

o zdrowego odżywiania, 

o konsekwencji braku aktywności fizycznej oraz złego odżywania 

o skutków nadużywania alkoholu, 

o skutków stosowania dopalaczy i narkotyków, 

o szkodliwości palenia papierosów 

o mechanizmów i faz uzależnień  

• zorganizowanie gminnego turnieju piłki nożnej, 

• zorganizowanie wewnętrznych zawodów sportowych. 

• zorganizowanie wycieczki na mecz, 

• integracja dzieci i młodzieży z terenu Gminy Iwanowice, 



                                                                                                                                

 
 

• wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczący zdrowego stylu życia, 

• propagowanie wśród młodzieży czynnych zajęć sportowych jako alternatywy do 

sięgania po używki takie jak alkohol, nikotyna i narkotyki, 

• motywowanie do aktywnego wypoczynku i ruchu, 

• rozwijanie zaradności, 

• rozwijanie umiejętności pracy w grupach. 

4. Adresaci programu: Dzieci i młodzież z terenu Gminy Iwanowice w wieku 9 -16 lat. 

5. Miejsce realizacji projektu : Gminy Iwanowice, Boisko sportowe w Biskupicach, 

Kraków.  

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Iwanowice w wieku 9 -16 

lat. 

2. Niezbędnym do uczestnictwa w zajęciach sportowych jest wypełnienie deklaracji  

uczestnictwa (zał. 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

(zał. 2). 

 

§ 3 Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację prowadzić będą: Krzysztof Ciepły (Prezes LKS Orzeł Iwanowice) oraz 

Leszek Lipka (trener). 

2. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy : 

• wypełnienie przez rodzica deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie, 

• dołączenie do deklaracji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, 

• przesłanie skanów ww. podpisanych dokumentów na adres mailowy 

orzel.iwanowice@gmail.com lub dostarczenie ich osobiście. 

3. Proces rekrutacji rozpocznie się dnia 30.05.2017 r. a zakończy w dniu 04.06.2017 r. O 

zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność złożenia pełnej dokumentacji. 

 

§ 4  Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnik zajęć sportowych jest zobowiązany: 

• przybyć na miejsce zbiórki przed rozpoczęciem zajęć; 
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• 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 osobistą i schludny wygląd; 

• w czasie przebywania w obiekcie sportowym przestrzegać postanowień i regulaminów 

tego obiektu; 

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

• być życzliwym wobec innych uczestników. 

 

§ 5  Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu .  

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Ludowego Klubu Sportowego Orzeł 

Iwanowice oraz Urzędu Gminy Iwanowice wraz z załącznikami. 

 


