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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 39/2021 

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

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 
Regulamin Kompleksu Sportowego 

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

przy ul. Niegocińskiej 2A 

1. Właścicielem Kompleksu Sportowego (zwanego dalej: Kompleks Sportowy) jest m.st. Warszawa,  

a Administratorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów  

(zwany dalej: „Administrator” lub „OSiR Mokotów”).  

2. Na terenie Kompleksu Sportowego znajdują się następujące obiekty sportowe wraz  

z wyposażeniem:  

a) hala sportowa o powierzchni 725,31 m2, z której można wydzielić przemiennie boiska do: 

koszykówki 28,00m x 15,00m, siatkówki 18,00m x 9,00m, mini koszykówki 12,00m x 19,00m 

wraz z trybunami, 

b) pływalnia zawierająca: basen sportowy o wymiarach 25,00 m x 16,08 m oraz basen 

rekreacyjny o wymiarach m 16,08 x 5,96 m wraz z trybunami, 

c) sauna znajdująca się w części wydzielonej przy płycie basenu rekreacyjnego, 

d) grota solna znajdująca się w części wydzielonej przy płycie basenu rekreacyjnego, 

e) boisko do piłki nożnej lub piłki ręcznej o wymiarach 44,00 m x 22,00 m, 

f) boisko do koszykówki lub siatkówki o wymiarach 30,30 m x 17,00 m, 

g) plac zabaw,  

h) infrastruktura niezbędna do prawidłowego korzystania z Kompleksu Sportowego, tj. parking 

niestrzeżony, szatnia główna, recepcja, szatnia sportowa, natryski, szafki depozytowe.  

3. Kompleks Sportowy jest czynny w godzinach 6:00 - 22:00 od poniedziałku do piątku oraz  

w godzinach 8:00 – 22:00 w sobotę i niedzielę. Poszczególne obiekty sportowe wchodzące  

w zakres Kompleksu Sportowego mogą być otwarte w innych godzinach, wskazanych  

w regulaminach poszczególnych obiektów.  

4. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany godzin otwarcia. 
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5. Na teren Kompleksu Sportowego oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych obiektów  

i znajdujących się w nich urządzeń, należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, regulaminami 

poszczególnych obiektów sportowych i instrukcjami użytkowania poszczególnych obiektów oraz 

bezwzględnie stosować się do nich. W przypadku grup zorganizowanych odpowiedzialny jest 

kierownik-opiekun grupy.  

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z  nieprzestrzegania regulaminów.  

7. W dni powszednie w trakcie trwania roku szkolnego w godzinach 8.00 - 16.00 pierwszeństwo  

w korzystaniu z Kompleksu Sportowego mają uczniowie szkół publicznych m.st. Warszawy  

(tj. pływalnia do godziny 16:00, hala sportowa do godziny 16:30, obiekty zewnętrzne  

do godziny 17:30), zgodnie z ustalonym przez Administratora harmonogramem zajęć.  

8. W sytuacji braku możliwości korzystania z Kompleksu Sportowego przez Szkołę w związku  

z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

Kompleks Sportowy może zostać udostępniony dla podmiotów na podstawie dokonanych rezerwacji. 

9. W pozostałym okresie korzystanie z Kompleksu Sportowego jest możliwe na zasadach określonych 

przez Administratora. 

10. Podczas pobytu w Kompleksie Sportowym należy zachować bezpieczny dystans do innych osób 

zgodny z wytycznymi sanitarnymi, należy stosować się do poleceń pracowników OSiR Mokotów oraz 

do znaków i instrukcji, znajdujących się na obiekcie. 

11. Bezpośrednio przed recepcją może znajdować się tylko jedna osoba. 

12. Z Kompleksu Sportowego mogą korzystać jedynie zdrowe osoby, nie wykazujące objawów 

jakiejkolwiek ostrej infekcji, także infekcji dróg oddechowych lub podwyższonej ciepłoty ciała. 

13. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby korzystającej z Kompleksu Sportowego, 

Administrator zawiadomi odpowiednie służby i umożliwi ww. osobie oczekiwanie na przyjazd 

odpowiednich służb w odizolowanym pomieszczeniu. 

14. Wszystkie osoby przebywające na terenie Kompleksu Sportowego zobowiązane są stosować się do 

wytycznych wynikających z wprowadzonych ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu Sportowego zobowiązane są  

do podporządkowania się poleceniom pracowników OSiR Mokotów.  

16. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, używające 

wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Kompleksie Sportowym,  

a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, regulaminu poszczególnych 
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obiektów sportowych, zaleceń pracowników Kompleksu Sportowego lub służb porządkowych, mogą 

zostać usunięte z Kompleksu Sportowego, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, o ile 

odpłatność za wejście na dany obiekt sportowy obowiązuje.  

17. Na terenie Kompleksu Sportowego obowiązuje zakaz: 

a) wnoszenia i używania substancji odurzających, palenia papierosów oraz wnoszenia  

i spożywania napojów alkoholowych,  

b) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, materiałów pirotechnicznych, broni jej replik  

i urządzeń pneumatycznych, niebezpiecznych narzędzi, używania ognia otwartego, 

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

i suplementacją, 

d) wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem odpowiednio przeszkolonych psów służących osobom 

niewidomym),  

e) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych 

podobnie działających, 

f) dalsze ograniczenia mogą przewidywać poszczególne regulaminy obiektów sportowych.  

18.  Wszystkie urządzenia udostępnione klientom Kompleksu Sportowego posiadają wymagane atesty  

i zapewniają, przy zgodnym ze stosownymi instrukcjami użytkowaniu, bezpieczne z nich korzystanie.  

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

osób korzystających z Kompleksu Sportowego, w razie stwierdzonych uchybień – zakazać  korzystania 

z Obiektu.  

20. Ratownicy i pracownicy OSiR Mokotów sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. Przebywający na terenie Kompleksu Sportowego 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 Kompleksu 

Sportowego. 

21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jego terenie, chyba że co 

innego wynika z innych regulaminów poszczególnych obiektów sportowych.  

22. W przypadku zdarzeń losowych, takich jak np. przerwy w dostawie prądu, jakiejkolwiek siły wyższej 

lub stanu wyższej konieczności uniemożliwiającej działanie OSiR Mokotów, nie przewiduje się 

całkowitego ani częściowego zwrotu uiszczonej opłaty za wstęp. 
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23. Na terenie Kompleksu Sportowego zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej bez pisemnej 

zgody Administratora.  

24. Każdy użytkownik Kompleksu Sportowego ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania 

ratowników lub innych pracowników funkcyjnych Kompleksu Sportowego o zaistnieniu wszelkich 

sytuacji stwarzających realne zagrożenia dla użytkowników Kompleksu Sportowego.  

25.  Każda osoba zamierzająca korzystać z obiektów Kompleksu Sportowego może uzyskać informację  

o zakresie usług świadczonych w danym czasie w Kompleksie Sportowym bądź występujących w tej 

mierze ograniczeń, zaś decyzję co do korzystania z Kompleksu Sportowego podejmuje na własne 

ryzyko.  

26. Niniejszy regulamin oraz regulaminy korzystania z obiektów sportowych znajdują się na stronie 

internetowej Administratora oraz zostały wywieszone w miejscu widocznym przy poszczególnych 

obiektach sportowych.  

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz regulaminem poszczególnych 

obiektów sportowych, decyzje oraz rozstrzygnięcia podejmuje Administrator kierując się zasadami 

współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) oraz aktualnymi przepisami prawa. 

28. Przetwarzanie danych osobowych – Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu  

i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 3 lok 16, 

reprezentowany przez Dyrektora. 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/, a także na tablicy 

ogłoszeń w obiekcie. 
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