Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 4/2019
Dyrektora MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28.03.2019 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
1. Administratorem boiska wielofunkcyjnego położonego przy ul. H. Trębickiego
w Ostrowi Mazowieckiej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi
Mazowieckiej.
2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, treningów, zawodów,
rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
3. Boisko czynne jest zgodnie z harmonogramem pracy obiektu.
Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności
konserwacji, zawodów sportowych bądź warunków atmosferycznych uniemożliwiających
korzystania z obiektu.
4. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego:
a. wstęp na obiekt jest płatny – zgodnie z cennikiem,
b. pierwszeństwo korzystania z obiektu maja użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji
telefoniczne lub osobiście w kasie boiska wielofunkcyjnego,
c. osoby do 10 lat mogą korzystać z boiska tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej
(opiekuna/trenera/instruktora),
d. grupy zorganizowane korzystają na zasadach zawartych w załączniku nr 1
i załączniku nr 2,
e. korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz
obuwia sportowego o płaskiej podeszwie, nie pozostawiających śladów na powierzchni,
f. akcesoria i sprzęt sportowy użytkownicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
5. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się na
jego terenie:
a. wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
b. przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,
c. zaśmiecania terenu,
d. dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,
e. korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,
f. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
g. wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
h. wprowadzania zwierząt,
i. wjeżdżania motorowerami, motocyklami i samochodami,

j. palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
k. wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub
innych podobnie działających substancji.
6. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których
będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt
Administratorowi obiektu.
7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
w trakcie korzystania z boiska oraz za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
8. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych
znajdujących się na terenie obiektu, odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która
dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny
danej osoby niepełnoletniej.
9. Korzystający z obiektu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem. Korzystanie
z obiektu równoznaczne jest z akceptacją jego postanowień, a także poleceń wydanych
przez administratora obiektu. Nie zastosowanie się do niniejszych zasad, spowoduje
usuniecie
z obiektu.
10.Teren boiska wielofunkcyjnego jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer
mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników,
którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Administrator gwarantuje, iż
monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności
użytkowników.
11. W związku z korzystaniem z boiska wielofunkcyjnego mogą być przetwarzane dane
osobowe. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. H. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. realizacji świadczonych usług,
b. związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, reklamacji, odszkodowań,
c. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d. promocji i informowania o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi
Mazowieckiej poprzez publikację zdjęć, filmów w publikacjach, na stronach
internetowych oraz profilach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Ostrowi Mazowieckiej, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa poprzez
zastosowanie monitoringu wizyjnego.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone są na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej pod adresem
http://www.mosir.ostrowmaz.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne.
13.Administrator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu boiska wielofunkcyjnego
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. H. Trębickiego 10

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE
dla opiekunów grup zorganizowanych
1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z boiska
wielofunkcyjnego, będących pod nadzorem opiekuna (osoby pełnoletniej).
2. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie, co najmniej na 15 min. przed
uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
3. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki,
nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej mu grupie osób.
4. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i
psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach sportowych i zgodnie z tą wiedzą
kształtuje program pobytu grupy na boisku wielofunkcyjnym.
5. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem korzystania z
boiska wielofunkcyjnego i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w
nich zawartym.
6. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej
bezpieczeństwo.
7. W czasie pobytu grupy na boisku wielofunkcyjnym opiekunowie są zobowiązani
dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminu, zachowywali się bezpiecznie,
spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się
na terenie obiektu.
8. Grupy zorganizowane nie będą wpuszczane na teren obiektu bez opiekuna.
9. Opiekunowie grup zobowiązani są przez cały czas pobytu grupy na boisku
wielofunkcyjnym przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
10. Opiekun grupy powinien znajdować się w takim miejscu boiska wielofunkcyjnego,
z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.

11. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności wprowadzenie grupy na teren
obiektu i zapoznania uczestników grupy z regulaminem korzystania z boiska
wielofunkcyjnego oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

Załącznik nr 2
do Regulaminu boiska wielofunkcyjnego
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. H. Trębickiego 10

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE
dla uczestników grup zorganizowanych
1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z boiska
wielofunkcyjnego, będących pod nadzorem opiekuna.
2. Uczestnicy grupy przychodzą na boisko wielofunkcyjne, co najmniej na 10 min. przed
rozpoczęciem zajęć.
3. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego
zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska wielofunkcyjnego oraz regulaminem dla
uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom
w nich zawartym.
4. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy w
szczególności:
a. bezwzględne podporządkowanie się poleceniom pracowników obsługi i opiekunów,
b. przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
bezpieczeństwu innych osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego lub mogących
spowodować nieszczęśliwy wypadek,
c. przestrzeganie zakazów określonych w regulaminie boiska wielofunkcyjnego,
d. przestrzeganie zakazu opuszczania terenu boiska wielofunkcyjnego bez powiadomienia
opiekuna grupy,
e. przestrzeganie przez grupę podawanej sygnalizacji dźwiękowej,
f. sygnalizowanie opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do
wypadku, w tym własnego złego samopoczucia,

g. zgłoszenie opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego
w trakcie trwania zajęć.

