
 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 1106/2017 

Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

 

REGULAMIN ZAPISÓW NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA PROZDROWOTNE 

ORGANIZOWANE PRZEZ DZIELNICĘ BEMOWO M.ST. WARSZAWY  

W ROKU 2017 r. 

 

1. Bezpłatne zajęcia prozdrowotne (w dalszej treści regulaminu „zajęcia”) organizowane 

przez Dzielnicę Bemowo m.st. Warszawy w 2017 r.  (w dalszej treści regulaminu 

„Organizator”) będą się odbywały:  

1) I semestr: od dnia 27.02.2017 r. do dnia 04.06.2017 r.; 

2) II semestr: od dnia 11.09.2017 r. do dnia 03.12.2017 r.  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

2. Harmonogram zajęć dostępny będzie na stronie internetowej www.bemowo.waw.pl oraz 

na plakatach rozmieszczonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, a także na 

portalach społecznościowych. 

3. Zajęcia skierowane są do osób pełnoletnich posiadających adres zamieszkania  

na terenie m.st. Warszawy lub odprowadzających podatek dochodowy od osób 

fizycznych (PIT) w m.st. Warszawa. (w dalszej treści regulaminu „Mieszkańcy”).   

4. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeń na stronie internetowej 

zapisy.bemowo.waw.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 443 78 00. 

5. Zapisy internetowe rozpoczną się dnia 9 lutego 2017 r. na stronie internetowej 

zapisy.bemowo.waw.pl/ i trwać będą bez przerwy do dnia 15 lutego 2017 r.                   

Zapisy telefoniczne rozpoczną się dnia 14 lutego 2017 r. i prowadzone będą                        

w godzinach 8:00 – 16:00 do dnia 15 lutego 2017 r. 

6. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w zajęciach zobowiązane są do podania  

następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego, 

adres zamieszkania tj. ulica numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy oraz adres e-

mail. Powyższe dane są niezbędne do przyjęcia zgłoszenia chęci uczestnictwa w 

organizowanych przez Dzielnicę Bemowo m.st. Warszawy w 2017 r. zajęciach; bez ich 

wskazania zgłoszenie nie zostanie przyjęte. 

7. Każdy mieszkaniec może zgłosić chęć uczestnictwa w maksymalnie pięciu zajęciach, 

przy każdych zaznaczając ich poziom ważności. Mieszkaniec zgłaszając chęć 

uczestnictwa w zajęciach, deklaruje gotowość do uczestnictwa w wybranych przez 

siebie dniach i godzinach. 

8. Kolejność zgłoszeń oraz sposób zapisów (telefon lub Internet) nie ma wpływu na 

wyłonienie uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć zostaną wybrani w drodze 

komputerowego losowania. Losowanie będzie dotyczyć zajęć, w przypadku których 

liczba zgłoszeń przekroczy liczbę oferowanych miejsc. 

9. Mieszkaniec wylosowany do uczestnictwa w jednym rodzaju zajęć nie podlega wpisowi 

na listy uczestnictwa w  innych zajęciach. Mieszkaniec może uczestniczyć tylko  

w jednym rodzaju zajęć. O fakcie wylosowania do uczestnictwa w zajęciach 

mieszkaniec zostanie poinformowany wiadomością przesłaną na wskazany  

w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie do dnia 20 lutego 2017 r. 

10. W przypadku gdy liczba oferowanych miejsc zostanie wyczerpana zostanie 

przeprowadzone losowanie osób, które zostaną wpisane na listy rezerwowe. Ilość osób 

wpisanych na listy rezerwowe będzie odpowiadać ilości osób wpisanych na listy 

uczestników określonego rodzaju zajęć. 



11. Osoby uczestniczące  w zajęciach w I semestrze, które nie przekroczą dozwolonego   

w danym semestrze limitu nieobecności określonego w  pkt 9  

„Regulaminu uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach prozdrowotnych organizowanych 

przez Dzielnicę Bemowo m.st. Warszawy w 2017 r.”  (tj.  3 nieobecności w semestrze), 

będą mogły kontynuować zajęcia w tych samych grupach  

w II semestrze, bez konieczności dokonywania ponownego zapisu.  

12. Uczestnik zajęć może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach.  

O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach uczestnik informuje Organizatora.  

Ponowne wpisanie na listę uczestników bądź listę rezerwową następuje zgodnie  

z  postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

13. Na pierwszych zajęciach Uczestnicy zajęć zobowiązani są okazać przedstawicielom 

Organizatora dowód tożsamości wydany przez Prezydenta m.st. Warszawy. Uczestnicy, 

nie posiadający dowodu tożsamości wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy  

ale płacący podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w m.st. Warszawa, okazują 

dokument potwierdzający uiszczenie podatku w m.st. Warszawa. 

Okazanie jednego z w/w dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. 

14. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest  również podpisanie oświadczenia  

o zapoznaniu się z treścią „Regulaminu uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach 

prozdrowotnych organizowanych przez Dzielnicę Bemowo m.st. Warszawy w 2017 r.”  

15. Od dnia 27.02.2017 r. do dnia 10.11.2017 r. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 

Urzędu Dzielnicy Bemowo przyjmuje telefoniczne i osobiste zgłoszenia na zajęcia  

lub zgłoszenia osób chętnych do wpisania na listy rezerwowe. Postanowienia 

niniejszego Regulaminu w zakresie warunków zapisów i uczestnictwa w zajęciach 

stosuje się odpowiednio. Wszelkie informacje odnośnie wolnych miejsc na zajęciach,  

zamieszczane będą  na stronie internetowej www.bemowo.waw.pl . 

 

 

 

 


