
Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie stosuje si´ do osób fizycznych
i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposia-
dajàcych osobowoÊci prawnej, prowadzàcych w obiek-
tach, na terenach zamkni´tych i w Êrodowisku otwar-

tym, w sposób sta∏y i sezonowy, nieodp∏atnie i za od-
p∏atnoÊcià, zorganizowanà dzia∏alnoÊç w dziedzinie re-
kreacji ruchowej w zakresie:

1) zaj´ç, podczas których prowadzone sà ró˝ne formy
rekreacji ruchowej,

2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-
-sportowego, a w szczególnoÊci: biwaków, obo-
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zów, rajdów, zlotów, sp∏ywów, turniejów, festynów
i zawodów amatorskich.

§ 2. 1. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç w dziedzinie rekre-
acji ruchowej, o której mowa w § 1, zwany dalej „pro-
wadzàcym dzia∏alnoÊç”, jest obowiàzany do:

1) opracowania regulaminu zaj´ç oraz zapoznania
z nim uczestników tych zaj´ç,

2) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przebieg
zaj´ç, posiadajàcej kwalifikacje zawodowe, o któ-
rych mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej, zwanej dalej „usta-
wà”,

3) ubezpieczenia uczestników zaj´ç od nast´pstw nie-
szcz´Êliwych wypadków na zasadach ogólnych,

4) zapewnienia uczestnikom rekreacji ruchowej wa-
runków bezpieczeƒstwa oraz warunków sanitarno-
-higienicznych okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach,

5) zapewnienia uczestnikom rekreacji ruchowej bazy
rekreacyjno-sportowej odpowiedniej dla formy
prowadzonych zaj´ç,

6) dopuszczenia do uczestnictwa w zaj´ciach wy∏àcz-
nie osób posiadajàcych zaÊwiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazaƒ do udzia∏u w tych zaj´-
ciach lub które z∏o˝à podpisane w∏asnor´cznie,
a w przypadku osób niepe∏noletnich przez przed-
stawiciela ustawowego, oÊwiadczenie o zdolnoÊci
do udzia∏u w zaj´ciach rekreacyjnych.

2. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç dostarcza uczestnikom
zaj´ç rekreacyjnych, przed ich rozpocz´ciem, regula-
min uczestnictwa w tych zaj´ciach oraz  program okre-
Êlajàcy w szczególnoÊci:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres lub siedzib´
prowadzàcego dzia∏alnoÊç w dziedzinie rekreacji
ruchowej,

2) imi´, nazwisko i kwalifikacje zawodowe osoby pro-
wadzàcej zaj´cia,

3) termin lub terminy zaj´ç,

4) miejsce realizacji zaj´ç,

5) udost´pniane urzàdzenia i sprz´t rekreacyjno-spor-
towy,

6) wyposa˝enie uczestników w sprz´t zabezpieczajàcy
i ochronny lub ratunkowy,

7) warunki zakwaterowania i wy˝ywienia,

8) cen´ zaj´ç oraz zakres us∏ug obj´tych tà cenà,

9) zasady kwalifikowania osób do udzia∏u w zaj´ciach,

10) maksymalnà iloÊç osób uczestniczàcych w zaj´-
ciach,

11) iloÊç uczestników przypadajàcych na jednego pro-
wadzàcego zaj´cia,

12) regu∏y zachowania si´ uczestników w czasie reali-
zacji zaj´ç.

§ 3. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç jest uprawniony do:

1) organizowania zaj´ç,

2) organizowania i prowadzenia klubów, sekcji i sta-
∏ych zespo∏ów.

§ 4. Prowadzàcy dzia∏alnoÊç zapewnia odpowied-
nio widzom i uczestnikom:

1) udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych, w ramach
pierwszej pomocy medycznej, w miejscu prowa-
dzenia zaj´ç,

2) zaplecze sanitarno-higieniczne, w tym w szczegól-
noÊci osobno oznakowane w´z∏y sanitarne dla ko-
biet i m´˝czyzn, w iloÊciach uzgodnionych z powia-
towym inspektorem sanitarnym,

3) regulamin imprezy, okreÊlajàcy regu∏y zachowania
si´ osób obecnych na imprezie,

4) umieszczenie w widocznym miejscu regulaminu
okreÊlajàcego sposób korzystania z obiektu i znaj-
dujàcych si´ w nim urzàdzeƒ.

§ 5. Udost´pniane lub wynajmowane do prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci rekreacyjnej obiekty rekreacyjno-
-sportowe, a tak˝e sprz´t i urzàdzenia rekreacyjno-
-sportowe przeznaczone do tej dzia∏alnoÊci, powinny
spe∏niaç wymogi okreÊlone w odr´bnych przepisach.

§ 6. 1. SprawnoÊç techniczna i kompletnoÊç urzà-
dzeƒ i sprz´tu, o których mowa w § 5, podlega spraw-
dzeniu ka˝dorazowo przed ich udost´pnieniem uczest-
nikom zaj´ç rekreacyjnych przez osob´ prowadzàcà za-
j´cia.

2. Je˝eli korzystanie z urzàdzenia lub sprz´tu rekre-
acyjno-sportowego mo˝e stanowiç zagro˝enie dla
zdrowia lub ˝ycia, podmiot udost´pniajàcy urzàdzenie
lub sprz´t zapoznaje osoby korzystajàce z nich z in-
strukcjà prawid∏owego i bezpiecznego ich u˝ywania al-
bo zapewnia korzystanie z tych urzàdzeƒ i sprz´tu pod
nadzorem osób posiadajàcych kwalifikacje, o których
mowa w art. 44 ust. 1 ustawy.

§ 7. Warunki bezpieczeƒstwa, jakie powinny byç
spe∏nione podczas prowadzenia dzia∏alnoÊci w dziedzi-
nie rekreacji ruchowej:

1) przez szko∏y i placówki systemu oÊwiaty,

2) na drogach publicznych, w górach i nad wodà,

3) w dyscyplinach lub dziedzinach sportu wymienio-
nych w art. 53 ustawy 

— okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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