
 

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE M.ST. WARSZAWY DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE SPORTU I REKREACJI W TRAKCIE 

WARSZAWSKIEJ AKCJI „LATO W MIEŚCIE” 2022 

1. Uczestnikami Akcji „Lato w Mieście” 2022 mogą być: 

a) dzieci i młodzież ze szkół z terenu m.st. Warszawy posiadające ważną legitymację szkolną, 

b) grupy zorganizowane z Feryjnych Placówek Edukacyjnych oraz z organizacji pozarządowych lub instytucji 

zapewniających nieodpłatne formy organizacji czasu wolnego uczniów podczas ferii w ramach Akcji „Lato w 

Mieście” 2022. 

2. Z obiektów mogą korzystać: 

a)  grupy zorganizowane pod opieką osób uprawnionych, które ponoszą za nie odpowiedzialność. W przypadku 

korzystania z pływalni wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności pływackie. 

b) osoby indywidualne – uczniowie  

W przypadku uczniów poniżej 13 roku życia korzystanie z obiektów jest możliwe wyłącznie pod opieką 

osoby pełnoletniej (Rodzica/Opiekuna) , która ponosi za nie odpowiedzialność. Osoba pełnoletnia                   

(Rodzic/Opiekun) ucznia poniżej 13 roku życia (PŁYWALNIE) zobowiązany jest wykupić „Bilet 

Rodzica/Opiekuna dziecka do lat 13” w cenie 6,00 zł/za 60 minut,  po przekroczeniu czasu dopłata zgodnie 

z cennikiem.  

3. Grupy zorganizowane uczestniczą w zajęciach na podstawie wcześniejszego pisemnego zgłoszenia uczestnictwa 

w zajęciach. 

Zgody na korzystanie z Feryjnych Placówek Zajęć Specjalistycznych przez grupy zorganizowane z organizacji 

pozarządowych lub instytucji zapewniających nieodpłatne formy organizacji czasu wolnego uczniów podczas 

ferii, udzielają, po weryfikacji, koordynatorzy Akcji w dzielnicach, w których dana organizacja prowadzi swoją 

działalność) wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupami na terenie obiektów. W zajęciach 

prowadzonych na obiektach, w ramach grup zorganizowanych, podczas Akcji „Lato w Mieście” 2022 mogą 

uczestniczyć uczniowie ze szkół z terenu m. st. Warszawy, posiadający ważną legitymację szkolną. 

4. Opiekun grupy zorganizowanej ponosi odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz za ewentualne 

szkody podczas przebywania na terenie całego obiektu. 

5. Grupy zorganizowane bez opiekuna nie będą wpuszczone na obiekt.   

6. Korzystanie z obiektów odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu regulaminu oraz zgodnie z 

harmonogramem udostępniania obiektu. 

7. Każdy uczestnik Akcji „Lato w Mieście” 2022 korzystający z obiektów zobowiązany jest do zachowania porządku 

oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i regulaminów, szczegółowo określających zasady korzystania z 

poszczególnych obiektów i urządzeń. 


