Załącznik
do Zarządzenia nr 55/2020
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Regulamin korzystania z boisk sportowo-rekreacyjnych
wraz z budynkiem socjalno – sanitarnym
„Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Chełmskiej 23,
Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
1. Właścicielem boisk sportowo-rekreacyjne wraz z budynkiem socjalno-sanitarnym „Moje Boisko
– Orlik 2012” (zwane dalej: Obiekt) położone przy ul. Chełmskiej 23 jest m.st. Warszawa, a
Administratorem jest 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 62,00 m x 30,00 m nawierzchnia boiska jest sztuczna,

•

do koszykówki i siatkówki: 30,00 m x 20,00 m nawierzchnia boiska jest sztuczna.

3. Obiekt jest czynny:
•

poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-22.00

•

sobota – niedziela w godzinach 9.00-21.00

4. W trakcie trwania roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają uczniowie Szkół. W sytuacji braku możliwości
korzystania z obiektu przez Szkoły w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub
epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obiekt może zostać udostępniony dla podmiotów
zewnętrznych na podstawie dokonywanych rezerwacji, przy zachowaniu zasad korzystania
z obiektu.
5. W pozostałym czasie obiekt jest ogólnodostępny i wykorzystywany na następujące cele:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach: 16:00 – 20:30 – zajęcia dla dzieci i młodzieży
prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora,
b) od poniedziałku do piątku w godzinach 20:30 – 21:45 - w ramach godzin dla mieszkańców,
którzy będą mogli z niego korzystać bez opieki instruktora,
c) w każdą sobotę i niedzielę w godzinach od 9:00 – 15:00 - udostępniony stowarzyszeniom
sportowym, które w tym czasie będą mogły przeprowadzać treningi,
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d) w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 15:15 – 21:00 – w ramach godzin dla mieszkańców,
którzy będą mogli z niego korzystać bez opieki instruktora. W tych godzinach nie obowiązuje
rezerwacja więc pierwszeństwo wejścia na obiekt mają osoby, które z niego nie korzystały w
danym dniu.
e) W okresie wakacji od poniedziałku do piątku – będą prowadzone zajęcia dla dzieci
i młodzieży w ramach akcji „Lato W Mieście”
6. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany godzin otwarcia obiektu.
7. Rezerwacja

boisk

od

poniedziałku

do

piątku

w

godz.

16.00-20.30

odbywa

się

po uprzednim złożeniu wniosku na udostępnienie obiektu. Wniosek należy pobrać i wysłać
w terminie podanym w ogłoszeniu na stronie internetowej www.osirmokotow.waw.pl
8. Rezerwacja

boisk

na

kolejny

miesiąc

kalendarzowy

od

poniedziałku

do

piątku

w godz. 20.30-21.45 odbywa się w ostatni poniedziałek poprzedzający dany miesiąc. Rezerwacje
przyjmowane są przez pracownika OSiR Mokotów pod numerem tel. 022 325 46 02 od godz. 8.30.
Każdorazowo można dokonać rezerwacji obejmującej jeden blok treningowy w ramach korzystania
z danego boiska wchodzącego w skład obiektu, przy rezerwacji należy podać, które boisko będzie
rezerwowane.
9. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania norm bezpieczeństwa może być podstawą do
odmowy kolejnego udostępnienia obiektu danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii
lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz anulowanie rezerwacji na wszystkie obiekty będące
w administrowaniu OSiR Mokotów.
10. Zasady korzystania z obiektu:
a) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,
b) w ramach korzystania z obiektu obowiązuje zasada użytkowania każdego boiska oddzielnie
w tym samym czasie, w liczbie osób zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa,
c) wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu 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,
d) korzystający zobowiązani są do:
•

dokonania dezynfekcji rąk przy wchodzeniu i opuszczaniu obiektu,

•

dokonania dezynfekcji wnoszonego sprzętu sportowego przed wejściem na obiekt,

•

noszenia

masek,

maseczek

lub

innych

środków

ochrony

osobistej

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa,
•

wejścia na obiekt wyłącznie w stroju sportowym,
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•

stosowania się do wytycznych wynikających z wprowadzonych ograniczeń związanych
z

ogłoszeniem

stanu

zagrożenia

epidemicznego

lub

epidemii

na

terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Podmiot (klub sportowy) odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować
swoich uczestników o zasadach udostępnienia i korzystania z obiektu.
12. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w ust. 5, 6 koordynuje pełniący dyżur
pracownik OSiR Mokotów, a w szczególności dokonuje weryfikacji liczby osób korzystających
z obiektu.
13. Obiekt może być tymczasowo wyłączony z użytkowania w przypadku:
a) świąt państwowych,
b) niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających korzystanie z boisk,
c) gdy stan techniczny obiektu może zagrażać bezpieczeństwu jego użytkowników,
d) ogłoszenia żałoby narodowej.
14. Obiekt zostaje wyłączony z użytkowania w okresie zimowym.
15. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
sportowego, z zastrzeżeniem, że na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami
z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.
16. W celu zapewnienia właściwego użytkowania obiektu i bezpieczeństwa uczestnikom zajęć
zabrania się:
a) noszenia butów niszczących nawierzchnie obiektu, w szczególności obuwia piłkarskiego
z metalowymi korkami lub kolców,
b) wprowadzania i używania sprzętu innego i niezgodnego z przeznaczeniem obiektu w tym
np. rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek, hulajnóg itp.,
c) niszczenia i używania niezgodnie z przeznaczeniem urządzeń sportowych obiektu,
d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
e) śmiecenia i składowania odpadów,
f)

wnoszenia na pole gry wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem
i suplementacją,

g) zakłócania porządku i używania słów powszechnie uważanych za obelżywe,
h) przebywania na terenie boisk po ustalonych godzinach otwarcia,
i)

wprowadzania zwierząt,

j)

wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
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17. Rozstrzygnięcia co do korzystania z obiektu zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
w szczególności ust. 9, 10, 15 i 16, podejmuje pracownik OSiR Mokotów, będący na obiekcie,
który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) wydalić z obiektu Uczestników i Trenerów nie przestrzegających zasad określonych
w Regulaminie korzystania z obiektu, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub
Ministra Zdrowia,
c) wezwać Straż Miejską i/lub Policję, w sytuacji nie przestrzegania przez korzystających z 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 Rzeczypospolitej Polskiej.
18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu
w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu.
20. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie
za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
21. Użytkownicy obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów P.POŻ.
i BHP, a w szczególności dostosowania się do uwag pracownika OSiR Mokotów.
22. 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 adresu 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 Sporu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy
Mokotów Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@osirmokotow.waw.pl
Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie https://www.osirmokotow.waw.pl/rodo/
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