
       

 Projekt „Tenis- sport dla każdego”  jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 
W PROJEKCIE „Tenis – sport dla każdego” 

 
§1. Informacje ogólne 

Zajęcia z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży organizowane są w ramach projektu pt.: „Tenis – 

sport dla każdego”, realizowanego w okresie 01.07.2015 r. – 31.12.2015 r. w ramach Priorytetu 2 

Aktywne społeczeństwo, kierunek działania 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej, 

sfera pożytku publicznego 17 . wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

1. Organizatorem zajęć jest Słupecki Towarzystwo Tenisowe w Słupcy , ul. Gajowa 4,  

62-400 Słupca 

tel. 604 915 806 , e-mail: biuro@tenis.slupca.pl 

2. Zajęcia z piłki nożnej w trakcie projektu odbywają się bezpłatnie. 

3. Rekrutacja do udziału w projekcie trwa od 6 -20 lipca 2015 r.  

4. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.tenis.slupca.pl po 

wypełnieniu należy je dostarczyć do siedziby klubu Słupecki Klub Piłkarski Słupca, 

ul. Gajowa 4, 62-400 Słupca. 

 

§2. Warunki uczestnictwa 

 

1. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia. 

2. W zajęciach udział brać mogą tylko dzieci i młodzież zamieszkujące teren Powiatu 

Słupeckiego. 

3. Uzyskanie szczegółowych informacji oraz dokonanie zgłoszenia jest możliwe  

w siedzibie Słupeckim Towarzystwie Tenisowym w Słupcy , ul. Gajowa 4, 62-400 

Słupca pod nr telefonu 604 915 806. 



4. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa oraz 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona- łączne w zajęciach weźmie udział 72 osoby. 

6. Zajęcia z tenisa ziemnego prowadzone będą w podziale na  12 grup , w podziale na 

grupy wiekowe: 6-8 lat, - 4 grupy 9-11 lat – 3 grupy, 12-14 lat – 3 grupy, 15-18 lat – 2 

grupy.  

  

§3. Kryteria rekrutacji 

 

L.p. Kryterium   Tak/ Nie/ Wartość punktowa 
Kryterium dostępu  1. 

- wiek od 6-18 lat  

 - dzieci i młodzież zamieszkujące teren 
Powiatu Słupeckiego  

 

Kryterium dodatkowe  

- teren wiejski bądź wiejsko-miejski do 5 
tys. mieszkańców na trenie Powiatu 
Słupeckiego 

5 pkt. 

2. 

- problemy z nadwagą, otyłością, wadami 
kręgosłupa, cukrzycą  

      10 pkt. 

 - czy dziecko uczęszcza na zajęcia 
sportowe 
Tak  
Nie  
 

 
 
       0 pkt. 
       2 pkt.  

Maksymalna liczba punktów             17 pkt.  

 

Zakwalifikowane do zajęć z tenisa ziemnego zostaną dzieci i młodzież, które uzyskają minimum 

10punktów. 

§4. Informacje organizacyjne 

 

1. Zajęcia odbywają się będą  na kortach tenisowych przy ul. Gajowej 4, w okresie 

zimowym w sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy.   

2. Zajęcia będą się odbywać jeden raz w tygodniu w wymiarze 60 min.  

Zajęcia prowadzone będą w dwunastu grupach, 6 po osób w każdej. Łącznie dla 72 

osób. 

3. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany do wiadomości uczestników przez 

instruktora każdej grupy. 

 



 

4. Wymogi dotyczące stroju podczas zajęć: 

- dla wszystkich – miękkie obuwie, swobodny strój sportowy umożliwiający ruch. 

5. Organizator zapewnia sprzęt sportowy do zajęć: piłki, rakiety tenisowe,  nowoczesne 

rakiety tenisowe oraz sprzęt do ćwiczeń. 

§5. Obowiązki uczestnik 

1. Uczestnik zobowiązany jest do: 

- systematycznego i czynnego udziału w zajęciach, 

 - nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodziców bądź opiekunów, 

- jeżeli uczestnik opuści więcej niż  10 godzin zajęć, zostanie skreślony z listy uczestników 

zajęć. 

§6. Postanowienia ogólne 

 

1. Dokumentację dotyczącą przebiegu zajęć prowadzi organizator. 

2. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących kwestii organizacyjnych zajęć 

organizator niezwłocznie poinformuje o nich uczestnika zajęć. 

 

 

Słupca, 4 lipca 2015 r. 

 

Zatwierdził: 

 

………………….. 


