Regulamin uczestnictwa w programie „Trener Osiedlowy, Trener
Senioralny, Trener Przedszkolaka.”- komponent Trener Osiedlowy.
1.

„Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka.” jest projektem realizowanym przez Fundację na rzecz Akademii
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu a finansowanym ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta
Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

2.

Zajęcia mają charakter animacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i mogą mieć formę stacjonarną, wyjściową lub wyjazdową.

3. Dzieci i młodzież w czasie animacji nie znajdują się pod opieką w prawnym tego słowa znaczeniu, animatora, za wyjątkiem
zorganizowanych wyjść.
4. Rodzic, opiekun prawny dziecka uczestniczącego w zajęciach oświadcza, że jego dziecko jest zdrowe, nie ma objawów infekcji lub
choroby zakaźnej, nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni
przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia,
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach. To samo
dotyczy pełnoletniego uczestnika zajęć. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest
dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
5. Przed każdorazowym wejściem na teren gdzie odbywają się zajęcia, należy zdezynfekować dłonie za pomocą specjalnego środka
zapewnionego przez organizatora.
6. Szczegółowy plan i program animacji, oraz przyporządkowany dla każdego boiska animator, znajduje się na stronie internetowej
programu www.trener.awf.poznan.pl.
7.

Dzieci i młodzież w animacji uczestniczą: na własną odpowiedzialność, w przypadku osób pełnoletnich, bądź na odpowiedzialność
rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób niepełnoletnich.

8. Osoby, które decydują się uczestniczyć w animacji, mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez
animatorów „Trenerów Osiedlowych” oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, szczególnie w zakresie profilaktyki
przeciwdziałania zakażeniom, bezpieczeństwa oraz zasad postępowania ze sprzętem sportowym.
9. W czasie uczestnictwa w animacji obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania bądź bycia pod wpływem alkoholu czy środków
odurzających oraz palenia tytoniu.
10. W czasie animacji uczestnicy powinni posiadać odzież i obuwie sportowe.
11. W czasie animacji uczestników obowiązuje kultura osobista oraz zakaz używania niecenzuralnych wyrazów.
12. Uczestnictwo w animacji oraz imprezach realizowanych w ramach programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:
upublicznianie swojego wizerunku przez uczestnika na potrzeby promocji projektu oraz sprawozdawczości, zgodnie z ustawą z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
13. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

