
 

REGULAMIN Programu zagospodarowania czasu wolnego poprzez konstruktywne zapobieganie 

agresji poprzez sport 

1. Organizatorem Programu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, 

zwany dalej OSIR Praga-Południe. 

2. Program jest realizowany od dnia 4 maja 2022 r. zgodnie z harmonogramem (załącznik 1 do 

niniejszego regulaminu). 

3. Celem Programu jest ograniczenie wpływu uzależnień na funkcjonowanie rodzin, w tym 

zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie form pracy z dziećmi i młodzieżą 

z rodzin z problemami związanymi z uzależnieniami oraz współwystępującą przemocą lub 

zagrożonych takimi problemami zgodnie ze Standardem zagospodarowania czasu wolnego dzieci  

i młodzieży. 

4. Program polega na możliwości nieodpłatnego korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych 

organizowanych na obiektach OSiR Praga-Południe zgodnie z harmonogramem (załącznik 1 do 

niniejszego regulaminu). 

5. Program jest skierowany do dzieci i młodzieży  ze środowisk dysfunkcyjnych, zagrożonych 

patologią alkoholową, rodzin o niskich dochodach z terenu dzielnicy Praga - Południe, 

wykazujących wysoki poziom agresji, spełniających kryteria określone w Dzielnicowym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnikami mogą być osoby 

wytypowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Praga - Południe  

m. st. Warszawy, pedagogów szkolnych, świetlice socjoterapeutyczne lub Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Praga – Południe oraz osoby indywidualne. 

6. W przypadku Uczestników indywidualnych - niepełnoletnich pracownik recepcji ma obowiązek 

pobrać podpisany Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej (załącznik 2 do niniejszego 

regulaminu). 

7. Uczestnicy zajęć akceptują warunki niniejszego regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu Programu na skutek wydarzeń 

niezależnych od niego (np. awarie techniczne, klęski żywiołowe i inne), których, wcześniej nie 

można przewidzieć, a które uniemożliwią przeprowadzenie zajęć. 

9. Uczestników Programu obowiązują regulaminy obiektów oraz zasady sanitarne wprowadzone dla 

klientów OSIR Praga-Południe w związku z COVID - 19. 

10. Niepełnoletni uczestnicy Programu zobowiązani są posiadać zgodę opiekuna prawnego na 

uczestnictwo w zajęciach sportowo – rekreacyjnych (załącznik 2 do niniejszego regulaminu). 

11. Podpisując formularz zgłoszeniowy, opiekun prawny uczestnika Programu obligatoryjnie 

oświadcza, że stan zdrowia uczestnika umożliwia udział w zajęciach w ramach Programu, a także 

dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych oraz na 

wykorzystanie wizerunku. 

12. Reklamacje można zgłaszać bezpośrednio w recepcjach obiektów OSiR Praga-Południe w formie 

pisemnej, a o wyniku reklamacji Zgłaszający zostanie poinformowany w ciągu 10 dni roboczych. 

Reklamację rozpatrywać będzie Dyrektor OSIR Praga-Południe. 

13. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.osir.waw.pl . 

 

http://www.osir.waw.pl/

