Regulamin korzystania z infrastruktury sportowej będącej własnością Gminnego Ośrodka
Kultury w Wiązownie od 4 maja 2020 r.
Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane w Zakręcie (ul. Szkolna 11).
§ 1.
Zasady ogólne
1. Na boisku może przebywać jednocześnie 6 osób. Podczas dojścia do obiektu
obowiązują wszystkie dotychczas wprowadzone zasady bezpieczeństwa, tj. noszenie
maseczki i rękawiczek, zachowanie odstępu od innych itp. do odwołania przez władze
państwowe lub zarządcę obiektu.
2. Wyłączona jest z eksploatacji infrastruktura lokalowa i sanitarna zlokalizowana przy
obiekcie, poza WC.
3. Obiekt może być udostępniony bezpłatnie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od
11:00 do 19:00 po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu.
4. Dostępność sprzętu sportowego:
1) Obiekt w Zakręcie: sprzęt własny użyczającego lub sprzęt będący w zasobach
obiektu;
2) Obiekt w Majdanie: sprzęt własny użyczającego.
5. Zarządca obiektu nie zapewnia korzystającym z obiektu jakiegokolwiek ubezpieczenia
na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z korzystaniem z
obiektu sportowego.
6. Korzystający z obiektu sportowego zobowiązani są do zachowania szczególnej
ostrożności i – pod rygorem usunięcia z obiektu - bezwzględnego podporządkowania
się zaleceniom zarządcy.
§ 2.
Rezerwacje
1. Chęć korzystania z obiektu wiąże się z wcześniejszą rezerwacją terminu przez
użyczającego minimum na 24 godziny wcześniej.
2. Rezerwacji obiektu dokonuje się telefonicznie: Jacek Skwara, tel. 887-503-035.
Podczas rezerwacji należy podać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy
zamieszkania wszystkich osób, które będą przebywały i korzystały z obiektu

§ 3.
Korzystanie z obiektu
1. Podczas wykonywania czynności czysto sportowych nie trzeba nosić maseczki.
2. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa przez każdorazowym wejściem na obiekt.
3. Dezynfekcja sprzętu sportowego własnego i wypożyczonego po każdym użyciu jest
obowiązkowa.
4. Dezynfekcja urządzeń́ na boisku jest dokonywana przez zarządcę po każdym użyciu i
każdej grupie. W czasie dezynfekcji obowiązuje zakaz wstępu na obiekt.
5. Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień Regulaminu, a
także do odwołania rezerwacji lub przerwania użytkowania obiektu z przyczyn
niezależnych od niego.
6. Podstawowa opieka lekarska nie będzie zapewniona.
7. Numer alarmowy 112 jest telefonem, gdzie przyjmowane są wezwania medyczne do
osób potrzebujących pomocy. Rekomenduje się korzystanie z w/w alarmowego numeru
telefonu dla dobra Uczestników.
8. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się:
1)

wnoszenia na obiekt przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych
użytkowników;

2)

wprowadzania zwierząt.

9. Rezerwacja może zostać odwołana w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np.
niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź
ratowniczych).
10. Zdjęcia wykonane podczas użytkowania obiektu mogą być wykorzystane w materiałach
informacyjnych i reklamowych zarządcy. Rezerwacja i korzystanie z obiektu jest
związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku korzystających z obiektu,
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem zarządcy
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym:
utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci
komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez zarządcę,
zamieszczania i publikowania w wydawnictwach sportowych, na promocyjnych
materiałach drukowanych zarządcy, w prasie, na stronach internetowych oraz w
przekazach telewizyjnych i radiowych.

§ 4.
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Wiązownie (ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach rezerwacji i udostępnienia obiektów
sportowych.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku
wynikającego z przepisów prawa ustawowego.
5. Osoba rezerwująca obiekt i z niego korzystająca posiada:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) prawo do przenoszenia danych.
6. Osoba rezerwująca obiekt i z niego korzystająca ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż dane
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ochrony danych
osobowych.
7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Administrator może przekazywać dane w zakresie: imion, nazwisk, adresów
zamieszkania, do odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W
pozostałym zakresie nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie:
imion i nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, jest niezbędne do
rezerwacji i korzystania z obiektów sportowych.
10. Dane osobowe osób rezerwujących i korzystających z obiektów sportowych
przetwarzane będą w celach rezerwacji i udostępniania obiektów.

11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych
lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia rezerwację i korzystanie z obiektów
sportowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe wyłącznie przed
rozpoczęciem korzystania z obiektu i wiąże się z zakazem korzystania z obiektu.
12. Wszystkie informacje dotyczące osób rezerwujących i korzystających z obiektu w
każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa ochrony danych.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Sytuacje nieobjęte w niniejszej informacji oraz wątpliwości co do jego treści rozstrzyga
zarządca obiektu sportowego.
2. Rezerwacja i korzystanie z obiektu sportowego jest warunkowane zapoznaniem się w
powyższą informacją i akceptacją wskazanych zasad.
3. Regulamin obowiązuje do odwołania.

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
Michał Białek

