
Lp. Termin składania wniosku Okres rezerwacji 

1 Do 10.02.2023 r.         01.03.2023r.-30.11.2023 r. 

 

Wniosek zgłoszeniowy o udostępnienie  

„MOJE BOISKO ORLIK 2012” ul. Kazimierzowska 58 

……………………………………………………………………………………………………………………………………reprezentowany  
   (nazwa, forma prawna i adres siedziby) 

przez…………………………………………… …..…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko opiekuna grupy zorganizowane ) 

telefon/e-mail ………………………………………….                                              ………………………………………………… 

 16.00-17.30 17.30-19.00 19.00-20.30 

Liczba 
dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

Rocznik, 

grupa 

Liczba 

dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

Rocznik, 

grupa 

Liczba 

dziewczynek 

Liczba 

chłopców 

Rocznik, 

grupa 
 

Poniedziałek           

Wtorek           

Środa           

Czwartek           

Piątek           

*proszę o zaznaczeni bloku treningowego (X),  wpisanie grupy treningowej (roczniki) i ilość uczestników korzystających z 

boiska 

Czy podmiot występujący o udostępnienie obiektu „Moje boisko Orlik 2012” realizuje zadania publiczne        
TAK/NIE 

Liczba uczestników 
korzystających z boiska 

„Orlik”: 

W tym dziewczynek 
korzystających z boiska 

„Orlik” : 

W tym chłopców 
korzystających z boiska 

„Orlik” : 

liczba uczestników z Dzielnicy 
Mokotów korzystających z 

boiska „Orlik” : 
    

 
Mecze ligowe………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wnioski zostaną weryfikowane w razie jakichkolwiek nieprawidłowości wniosek może być odrzucony 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że znam i akceptuję regulamin obiektu sportowego,  ponoszę pełną odpowiedzialność materialną  

i osobistą, w związku z ewentualnym powstaniem, w trakcie korzystania z obiektu, wszelkich szkód, zniszczeń, wypadków, uszkodzeń ciała i 

innych uszczerbków na zdrowiu. Przyznawanie terminów będzie weryfikowane zgodnie z liczbą uczestników.  

OSiR Mokotów zastrzega, iż jeżeli wystąpi brak możliwości udostępnienia obiektu Moje Boiska Orlik 2012 
powstałej z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez OSiR Mokotów a wynikających z ograniczeń wydanych 
na podstawie  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi a w szczególności w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, udostępnienie obiektu 
Moje Boisko Orlik2012 ulegnie zawieszeniu na okres wprowadzonych ograniczeń o czym OSiR Mokotów 
powiadomi w postaci komunikatu na stronie internetowej www.osirmokotow.waw.pl Po zniesieniu ograniczeń 
udostępnienie obiektu Moje Boiska Orlik 2012 ulegnie automatycznemu odwieszeniu a OSiR Mokotów 
powiadomi w postaci komunikatu na stronie internetowej www.osirmokotow.waw.pl o dacie, od której 
udostępnienie Moje Boiska Orlik 2012 będzie ponownie możliwe. Okres zawieszenia udostępnienie obiektu 



Moje Boiska Orlik 2012 spowodowany ww. ograniczeniami nie powoduje automatycznego przedłużenia okresu 
udostępnienia obiektu Moje Boiska Orlik 2012 o okres odpowiadający okresowi zawieszenia. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów z siedzibą w Warszawie (02-604), ul. Olkuska 3 lok. 16, adres e-mail: 
sekretariat@osirmokotow.waw.pl, tel. 22 325 46 05, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane 
osobowe zawarte we wniosku wyłącznie w celu rezerwacji hali. Podanie przez wnioskodawców przedmiotowych danych osobowych jest 
dobrowolne acz konieczne, do uruchomienia procesu rezerwacji. Wnioskodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie  
z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy RODO oraz ustawy o ochronie 
danych osobowych. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne.  
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony  
danych pod adresem e-mail: iod@osirmokotow.waw.pl bądź listownie. Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane z zachowaniem 
szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych 
osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym 
dostępem. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, wnioskodawca, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane z naruszeniem 
prawa, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 
00-193 Warszawa. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 

  

 

 

 

 

 

 

 

         …………………………………………….. 
         data i podpis (pieczątka imienna) osoby reprezentującej 

 

, 
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