
Regulamin 

Bezpłatnych warsztatów rolkarskich 

Dla dzieci w Parku Praskim 

 

I. Organizatorem bezpłatnych warsztatów rolkarskich jest Urząd Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy,  

           z siedzibą przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa 

II .  Celem bezpłatnych warsztatów rolkarskich jest: 

1) promocja Parku Praskiego jako idealnego miejsca do uprawiania sportów, 

2) upowszechnienie jazdy na rolkach, 

3) promocja zdrowego trybu życia. 

III.    Zasady bezpłatnych warsztatów rolkarskich określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie  

        z dniem imprezy tj. 4 czerwca 2016r. i obowiązuje do czasu zakończenia imprezy tj.30 lipca 2016 r. 

IV.    Termin i miejsce imprezy : 

 1) 4 czerwca 16.00 - 19.00 

2) 11 czerwca 16.00 - 19.00 

3) 18 czerwca 16.00 - 19.00 

4) 25 czerwca -16.00 - 19.00 

5) 2 lipca - 16.00 - 19.00 

6) 9 lipca- 16.00 - 19.00 

7) 16 lipca- 16.00 - 19.00 

8) 23 lipca- 16.00 - 19.00 

9) 30 lipca - 13.00 – 16.00  

Park Praski  przy „Żyrafie” w Warszawie 

V.     Program  bezpłatnych warsztatów rolkarskich 

1) 4 czerwca 16.00 - 19.00 lekcje jazdy na rolkach dla dzieci początkujących i zawansowanych. 

2) 11 czerwca 16.00 - 19.00 lekcje jazdy na rolkach dla dzieci początkujących i zawansowanych. 

3) 18 czerwca 16.00 - 19.00 lekcje jazdy na rolkach dla dzieci początkujących i zawansowanych. 

4) 25 czerwca -16.00 - 19.00 lekcje jazdy na rolkach dla dzieci początkujących i zawansowanych. 

5) 2 lipca - 16.00 - 19.00 lekcje jazdy na rolkach dla dzieci początkujących i zawansowanych. 

6) 9 lipca- 16.00 - 19.00 lekcje jazdy na rolkach dla dzieci początkujących i zawansowanych. 

7) 16 lipca- 16.00 - 19.00 lekcje jazdy na rolkach dla dzieci początkujących i zawansowanych. 

8) 23 lipca- 16.00 - 19.00 lekcje jazdy na rolkach dla dzieci początkujących i zawansowanych. 

9) 30 lipca - 13.00 - 16.00 lekcje jazdy na rolkach dla dzieci początkujących i zawansowanych. 

 

Warsztaty obejmują grupy wiekowe: 

1) do 6 lat, 

2) 7-10 lat, 

3) 11-15 lat; 

Harmonogram warsztatów: 

16.00 – 16.15 zapisy na I turę warsztatów (dzieci do lat 6) oraz wypożyczanie sprzętu 

16.15 – 17.00 warsztaty I tura (dzieci do lat 6) 

17.00 – 17.15 zapisy na II turę warsztatów (dzieci 7-10 lat) oraz wypożyczanie sprzętu 

17.15 – 18.00 warsztaty II tura (dzieci 7-10 lat) 

18.00 – 18.15 zapisy na III turę warsztatów (dzieci 11-15 lat) oraz wypożyczanie sprzętu 

18.15 – 19.00 warsztaty III tura (dzieci 11-15 lat) 



 

 

VI.   Warunki uczestnictwa w zawodach rolkarskich i bezpłatnych warsztatach rolkarskich 

1)   W warsztatach może wziąć udział dzieci do lat 15  

2)   Udział w warsztatach jest bezpłatny.  

3)   Udział w bezpłatnych warsztatach rolkarskich osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko na 

      podstawie podpisanego pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do  

      niniejszego regulaminu), Oświadczenie do pobrania ze strony www.rollschool.pl 

4)  Uczestnik  powinien posiadać własne rolki, rolki można także wypożyczyć za darmo po wplaceniu 

kaucji na miejscu w biurze warsztatów 

5)  Na bezpłatne warsztaty rolkarskie obowiązują zapisy na miejscu u instruktora. W każdym warsztacie 

może wziąć udział maksymalnie 45 osób   

6)   Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego i zestawu ochraniaczy (na 

kolana, łokcie i nadgarstki) 

VII.     Sprawy organizacyjne  

1. Bezpłatne warsztaty rolkarskie będą prowadzić instruktorzy 

 wrotkarstwa. 

2.    Uczestnik zobowiązuję się do przestrzegania zasad fair play wobec innych uczestników. 

3.    Na terenie Parku Praskiego obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu,  

       broni i materiałów pirotechniczne. 

 

VIII.    Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy bezpłatnych warsztatów rolkarskich biorą w nich udział na 

       własną odpowiedzialność. 

2. W trakcie bezpłatnych warsztatów rolkarskich wszyscy uczestnicy powinni  

       stosować się do poleceń instruktorów działających w  imieniu Organizatora. 

3. Uczestnik bezpłatnych warsztatów rolkarskich uznaje, że zapoznał się z 

       regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

4. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, radio, telewizja, 

       ulotki, plakaty, inne materiały promocyjne i informacyjne) danych identyfikujących uczestników  

       bezpłatnych warsztatów rolkarskich, tj.: imię, nazwisko, wiek, oraz  ich wizerunku utrwalonego 

       w  czasie trwania bezpłatnych warsztatów rolkarskich (serwis fotograficzny).  

       Uczestnicy bezpłatnych warsztatów rolkarskich wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich 

       danych osobowych i wizerunku we wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych o 

       bezpłatnych warsztatach rolkarskich oraz kampaniach, przedsięwzięciach, wystawach i  

       wydawnictwach  informacyjnych, promocyjnych i prasowych.   

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora 

       bezpłatnych warsztatów rolkarskich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

6. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku bezpłatnymi warsztatami  

       rolkarskimi będzie Organizator. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane  

       opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji  

       opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w  

       każdym czasie. 



9. Organizator  zastrzega sobie prawo do odwołania bezpłatnych warsztatów rolkarskich w 

       przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

       przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów rolkarskich. 

 

 

 

Burmistrz Dzielnicy Praga - Północ 

 

 

 

 


