
 
 

REGULAMIN PLENEROWEJ WIELKIEJ LEKCJI W-Fu 
 

1. Organizatorzy: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 

 Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o. 
 

2. Partnerzy: 

 ŁKS SMS 

 Zawisza Fierro Rzgów 

 Łódzka Grupa Mekka Freestyle Football 

 Uczniowski Klub Sportowy SP 34 

 Rudzki Klub Sportowy 

 Grembach Łódź; 

 ŁZKosz, 

 EAT FIT- catering dietetyczny 

 Straż Miejska 

 Policja 
  
3. Cele imprezy: 

 propagowanie wszechstronnej aktywności podczas lekcji W-Fu 

 proponowanie zasad ogólnego rozwoju fizycznego jako fundamentu całościowego 
rozwoju uczniów 

 prezentacja zasad szlachetnej rywalizacji 

 czerpanie radości ze sportu i uczestnictwa w imprezach masowych 
 

4. Termin i miejsce: 

 Plenerowa Wielka Lekcja W-Fu odbędzie się 26 maja 2017 roku, w godz. 11.00 – 
13.00 na Stawach Jana przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi.  

 Biuro Organizacyjne czynne będzie w dniu 26 maja  2017 r. od godziny 10.00, pod 
namiotem, przy Orliku. 

 Otwarta szatnia dla uczestników znajdować się będzie na terenie Orlika. 
 

5. Przebieg WIELKIEJ LEKCJI W-Fu: 

 lekcja podzielona będzie na dwie części 45 minut każda przedzielone 30 minutową 
przerwą, 

 lekcja składać się będzie z 6 treningów po 10 min każdy z dyscyplin takich jak:  
koszykówka, siatkówka, piłka nożna, beach soccer, free style, bieganie. 

 treningi prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających 
stosowne uprawnienia do pracy z młodzieżą. 



 
6. Uczestnicy: 

 uczestnikami lekcji będą uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  
biorący udział w Plenerowej Wielkiej Lekcji W-Fu na podstawie listy załączonej  przez 
Zgłaszającego do Karty Zgłoszenia, 

 uczestnicy powinni posiadać strój i obuwie sportowy stosowne do udziału  
w zajęciach sportowych, 

 uczestnicy lekcji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa 
oraz bezwzględnego wykonywania poleceń trenerów i innych pracowników  
z ramienia Organizatora, 

 uczestnicy biorą udział w lekcji na własną odpowiedzialność, 

 uczestnicy lekcji muszą posiadać oświadczenie Rodzica lub Opiekuna Prawnego  
o zgodzie na uczestnictwo w Wielkiej Lekcji W-Fu. 

 
7. Postanowienia końcowe: 

 zgłaszający obowiązany jest do zabezpieczenia bezpiecznej drogi dziecka na zajęcia  
i jego powrót do szkoły, 

 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialność za zdarzenia losowe i wypadki związane 
z uczestnictwem w lekcji, 

 organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, 

 organizatorzy posiadają ubezpieczenie OC w zakresie podstawowym, 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych, 
informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów 
przedstawiających uczestników Lekcji, 

 organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników Lekcji  
od nieszczęśliwych wypadków oraz mienie pozostawione w szatni. 


