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Regulamin Boisk Sportowych 

„Moje boisko ORLIK 2012 w Sandomierzu 

przy ul.Baczyñskiego”

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

Bezpoœredni nadzór oraz kontakt telefoniczny – Centrum Rekreacji MOSiR ul. Portowa 24, tel. 790 780 986

2. Korzystaæ z kompleksu boisk mog¹ osoby indywidualne i grupy zorganizowane po zapoznaniu siê z 

niniejszym regulaminem

3. Boiska czynne s¹ w godzinach ustalonych przez administratora dla ka¿dej pory roku oddzielnie

4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych pracownik MOSiR mo¿e zabroniæ korzystania z 

obiektu

5. Korzystanie z boisk jest bezp³atne

6. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ rezerwacji boisk dla grup zorganizowanych i na potrzeby organizacji zawodów.

7. Zajêcia sportowe i harmonogram wykorzystania koordynuje pe³ni¹cy dy¿ur pracownik MOSiR

8. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkownikom i w celu organizacji funkcjonowania boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania siê:

a) u¿ywania butów pi³karskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i u¿ywania sprzêtu innego ni¿ zgodnego z przeznaczeniem boisk,

c) niszczenia  urz¹dzeñ sportowych, wyposa¿enia oraz nawierzchni boisk,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urz¹dzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spo¿ywania alkoholu, ¿ucia gumy

f) wstêpu osobom których stan wskazuje na spo¿ycie alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych

g) zaœmiecania, wnoszenia opakowañ szklanych i metalowych

h) zak³ócania porz¹dku oraz przeszkadzania w prowadzonych zajêciach rekreacyjno – sportowych,

i) wprowadzania zwierz¹t,

j) korzystania z boisk bez zgody pracownika MOSiR

9. Rozstrzygniêcia dotycz¹ce zgodnego z postanowieniami pkt.8 korzystania z boisk podejmuje pracownik 

MOSiR, który w zale¿noœci od sytuacji mo¿e:

- nakazaæ zmianê obuwia sportowego

- zwróciæ uwagê na niew³aœciwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

- nakazaæ opuszczenie terenu boisk.                                                                                         
10. Za zniszczenia elementów wyposa¿enia obiektu, a tak¿e zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie przedmiotów 

przekazanych do u¿ywania obowi¹zuje odp³atnoœæ w wysokoœci szkody lub przedmiotu.
11. MOSiR nie ponosi odpowiedzialnoœci za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie 

obiektu przedmioty
12. U¿ytkownicy korzystaj¹ z boisk na w³asna odpowiedzialnoœæ
13. Korzystaj¹cy z obiektu s¹ obowi¹zani do przestrzegania regulaminu, a w szczególnoœci do uwag pracownika 

MOSiR.
14. Osoby korzystaj¹ce z obiektu zobowi¹zane s¹ do dostosowania siê do korzystania z boiska wy³¹cznie zgodnie z 

jego przeznaczeniem do danej dyscypliny sportowej.

       15. Osoby niepe³noletnie mog¹ korzystaæ z kompleksu boisk w obecnoœci i pod Nadzowem osób doros³ych  

             (rodzic, opiekun, nauczyciel).

       16. Sprzêt Sportowy wydajê pracownik MOSiR. Pobieraj¹cy sprzêt po zakoñczonych zajêciach zobowi¹zany jest 

             go zdaæ.

       17. Niezw³oczne informowanie pracownika MOSiR o wszelkich uszkodzeniach urz¹dzeñ, kontuzjach i innych 

             zdarzeniach mog¹cych mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo.

      18. Zakaz przebywania i korzystania z boisk poza godzinami otwarcia.



19.  Klauzula informacyjna 

      Na podstawie art. 13 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia   

      2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  

      swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik  

      Urzêdowy Unii Europejskiej PL) informujê, ¿e:

         1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu,  

         ul. Kose³y 3a, 27-600 Sandomierz, tel. 790 780 923, email: sekretariat@mosir.sandomierz.pl

         2. Z  inspektorem ochrony danych mo¿na skontaktowaæ siê poprzez adres email:  

         lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

         3. Dane osobowe Pani/Pana bêd¹ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporz¹dzenie j/w 

         o ochronie danych w celu przeprowadzenia zorganizowanych zajêæ.

         4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bêd¹ wy³¹cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

         osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administratora zawar³ wa¿ne umowy 

         powierzenia przetwarzania danych. 

         5. Pani/Pana dane osobowe nie bêd¹ przekazywane do pañstw trzecich ani do organizacji 

         miêdzynarodowych. 

         6. Dane osobowe Pani/Pana bêd¹ przetwarzane przez okres zawarcia, wykonania umowy, przeprowadzenia 

         zajêæ, dochodzenia ewentualnych roszczeñ z tytu³u zniszczenia sprzêtu lub zaniechania jego zwrotu przez  

         U¿ytkownika.

         7. W zwi¹zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys³uguj¹ Pani/Panu, z wyj¹tkami   

         zastrze¿onymi przepisami prawa, nastêpuj¹ce prawa:

prawo dostêpu do danych osobowych

prawo ¿¹dania ich sprostowania, usuniêcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych

         8. Przys³uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzêdu Ochrony 

         Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych. 

         9. Podanie danych osobowych jest niezbêdne do zawarcia i wykonania umowy na us³ugê wypo¿yczenia 

         sprzêtu sportowego.

       10. Dane udostêpnione przez Pani¹/Pana nie bêd¹ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bêd¹  

       poddawane profilowaniu.
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