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Załącznik nr 8 
do Zarządzenia nr 53/2020 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 
 
 

Regulamin korzystania z boiska do piłki nożnej i ręcznej oraz z boiska  

do koszykówki i siatkówki na terenie Kompleksu Sportowego  

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów  

przy ul. Niegocińskiej 2A 

 

1. Boiska należące do Kompleksu Sportowego administrowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 

m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów (zwany dalej: „Administrator” lub „OSiR Mokotów”).  

2. Boiska posiadają wymiary:   

• do piłki nożnej i ręcznej 44,00 m x 22,00 m nawierzchnia boiska jest sztuczna, 

• do koszykówki i siatkówki: 28,00 m x 15,00 m nawierzchnia boiska jest sztuczna.  

3. W dni powszednie w okresie roku szkolnego w godzinach 8.00-17.30 pierwszeństwo korzystania  

z boisk mają uczniowie szkół publicznych m.st. Warszawy . W sytuacji braku możliwości korzystania 

z boisk przez szkołę w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, boiska mogą zostać udostępnione dla podmiotów zewnętrznych 

na podstawie dokonanych rezerwacji. 

4. Boiska przeznaczone są do uprawiania gier zespołowych, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki  

i siatkówki. 

5. Zgodę na korzystanie z boisk wydaje Administrator w oparciu o ustalony wcześniej harmonogram 

zajęć i na podstawie zawartej umowy na wynajem boisk. 

6. Za korzystanie z boisk pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym 

cennikiem zatwierdzonym przez Administratora. 

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania boiska oraz prawo  

do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu. 

8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Administrator może w każdym momencie 

zabronić korzystania z boisk. 

9. Nie przestrzeganie zasad w zakresie norm bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy 

kolejnego wynajęcia boisk danemu podmiotowi w trakcie stanu epidemii lub zagrożenia 

epidemicznego oraz skutkować to może anulowaniem rezerwacji na wszystkie obiekty będące  

w administrowaniu OSiR Mokotów. 
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10. Osoby prowadzące zajęcia sportowe są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą 

organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.  

 

11. Z boisk mogą korzystać:  

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna, 

b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem trenera lub instruktora,  

c) grupy zorganizowane, zakłady pracy, instytucje, organizacje, osoby fizyczne,  

d) dzieci do ukończenia 13 lat mogą przebywać na terenie boisk wyłącznie pod opieką  

i nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

12. Na boiskach i w ich obrębie zabrania się:  

a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

b) wnoszenia na pole gry wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem  

i suplementacją, 

c) przebywania na boiskach osób trzecich, przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających, żucia gumy, spożywania 

pokarmów, napojów, 

e) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, używania ognia otwartego, 

fajerwerków, niebezpiecznych narzędzi, broni, 

f) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,  

g) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

h) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk.  

i) poruszania się po boiskach i ścieżkach na rowerach, motorowerach i innych pojazdach 

(pojazdy należy zostawić w miejscu do tego wyznaczonym),  

j) niszczenia urządzeń sportowych i boisk,  

k) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe (typu bramki itp.),  

l) przebywania i korzystania z boiska poza godzinami otwarcia,  

m) wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników), 

n) załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.  

13. Podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich uczestników 

o zasadach udostępnienia i korzystania z boisk. 

14. Zasady korzystania z boisk: 

a) korzystanie z boisk jest odpłatne na podstawie podpisanej umowy, 

b) w ramach korzystania z boisk obowiązuje zasada liczebności osób zgodnej z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa, 

c) dezynfekcja urządzeń i sprzętu sportowego odbywa się po każdej grupie z nich korzystającej, 
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d) wszystkie osoby przebywające na terenie Kompleksu Sportowego mają obowiązek zakrywania 

ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten 

nie dotyczy Uczestników i Trenerów kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry podczas 

zajęć. 

15. Obowiązkiem osób korzystających z boisk jest:  

a) dokonanie dezynfekcji rąk przy wchodzeniu i opuszczaniu boisk, 

b) dokonanie dezynfekcji wnoszonego sprzętu sportowego przed wejściem na boiska, 

c) zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

d) używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego,  

e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych, utrzymanie 

czystości i porządku na terenie boisk, 

f) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie boisk, 

g) ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych na terenie boisk, 

h) dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy,  

i) korzystanie z urządzeń znajdujących się na wyposażeniu boisk zgodnie z ich przeznaczeniem,  

j) informowanie pracowników OSiR Mokotów o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia 

i urządzeń oraz występujących zagrożeniach, 

k) zachowanie wytycznych wynikających z wprowadzonych ograniczeń związanych  

z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii  na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

16. Osoby korzystające z boisk ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz ubezpieczenie  

od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.  

17. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego należącego do Administratora, zobowiązane są  

do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu po zajęciach.  

18. Za szkody materialne, powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z urządzeń lub  

ich zniszczenia odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich  

ich prawni opiekunowie.  

19. Osoby korzystające z boisk, uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.  

20. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub 

pracownikowi OSiR Mokotów.  

21. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Kompleksu Sportowego Administrator  

nie ponosi odpowiedzialności. 

22. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na boiskach.  

23. Administrator może kontrolować wszystkie zajęcia, a w szczególności dokonuje weryfikacji liczby 

osób korzystających z boisk, w razie stwierdzonych uchybień – zakazać korzystania z boiska. 
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24. Pracownicy OSiR Mokotów sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

Przebywający na terenie boisk zobowiązani są do ścisłego wykonywania ich zaleceń  

i poleceń. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w Regulaminie, wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia zostaną wydalone z boisk. 

25. Pracownicy OSiR Mokotów mogą wezwać Straż Miejską i/lub Policję w sytuacji nie przestrzegania 

przez korzystających zasad wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa co do 

nakazów i zakazów ogłoszonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

26. W sprawach nieuregulowanych regulaminem boisk, stosuje się regulamin korzystania  

z Kompleksu Sportowego.  

27. Przetwarzanie danych osobowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy 

Mokotów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 3 lok. 16, reprezentowany przez Dyrektora, 

jako Administratora danych, przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska,  

nr telefonu oraz adres e-mail wyłącznie w celu rezerwacji. Podanie danych jest dobrowolne  

i jednocześnie niezbędne do dokonania rezerwacji. W sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym w Ośrodku Sportu i Rekreacji  

m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów Inspektorem ochrony danych adresem e-mail: 

iod@osirmokotow.waw.pl. Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie: 

https://www.osirmokotow.waw.pl/rodo/ 
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