
 
 

 

REGULAMIN AKCJI AKTYWNI POZYTYWNI 

1) Akcja „Aktywni Pozytywni” prowadzona będzie na obiektach sportowych o 
charakterze otwartym zarządzanych przez Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o.; 
2) Udział w zajęciach „Aktywni Pozytywni” jest bezpłatny. Akcja skierowana jest 
zarówno dla osób niepełnoletnich, jak i pełnoletnich; 
3) Warunkiem udziału osób niepełnoletnich w akcji jest podpisanie Oświadczenia 
Uczestnika „Aktywni Pozytywni” przez opiekuna prawnego. 
4) Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem „Aktywni Pozytywni”. 
5) Zgłoszenia do zajęć odbywają się za pośrednictwem elektronicznych formularzy. 
Osoby zapisane, na podstawie listy weryfikowane będą przez prowadzącego przed każdymi 
zajęciami. 
6) Limit uczestników na każdych zajęciach to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. 
Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do 
jego obsługi. 
7) Uczestnicy mają zakaz korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą); 
8) Organizator zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do 
dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. 
9) Osoba prowadząca dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i 
każdej grupie korzystających. 
10) Organizator zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i 
wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między 
grupami korzystających; 
11)  Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk 
wchodząc i opuszczając obiekt; 
12)  Osoby korzystające z obiektu obowiązane są do zachowania dystansu społecznego.  
13)  Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób 
uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek 
zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt. 
14)  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, 
podczas trwania zajęć „Aktywni Pozytywni”. 
15)  Uczestnicy po spożyciu alkoholu bądź innych środków odurzających nie będą 
dopuszczani do zajęć. 
16)  Każdy uczestnik na własną odpowiedzialność zabezpiecza rzeczy osobiste.  
17)  Organizator akcji „Aktywni Pozytywni” nie odpowiada finansowo ani materialnie 
za żadne rzeczy ani przedmioty osób uczestniczących znajdujących się na obiektach, w 
których prowadzone są zajęcia. `  


