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REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Boisko wielofunkcyjne (dalej zwane boiskiem) jest obiektem Mareckiego Centrum EdukacyjnoRekreacyjnego (zwanego dalej MCER), zarządzanego przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z
o.o. (zwane dalej MIM).
2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia m.in. zajęć
lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów,
rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
3. Boisko przeznaczone jest do uprawiania piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki
nożnej, tenisa ziemnego lub innych sportów uzgodnionych z Kierownikiem ds. sportu i rekreacji
MIM.
II.
ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.
1. Boisko jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 22:00.
2. W roku szkolnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 boisko udostępnione jest
przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla
dzieci uczących się w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach).
3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do
uwag pracowników MIM w zakresie prawidłowego korzystania z obiektu.
4. Korzystanie z boiska na zasadach wynajmu jest płatne według stawek z Cennika usług
publicznych świadczonych przez MIM, będącego Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr
0050.189.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 grudnia 2019 r. i odbywa się wg
harmonogramu zajęć zatwierdzonego przez Kierownika ds. sportu i rekreacji MCER, który ma
prawo do jego zmian.
5. Rezerwacja boiska na zasadach wynajmu odbywa się poprzez dedykowany link do aplikacji
Ballsquad, udostępniony na stronie internetowej MCER.
6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska bezpośrednio poprzez kontakt z Kierownikiem ds.
sportu i rekreacji z 3 dniowym wyprzedzeniem (minimalna ilość - 10 osób).
7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska decyduje
kierownik ds. sportu i rekreacji MCER.
8. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności
konserwacji.
9. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz
obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
10. Na boisku zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.
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11. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność.
12. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:
1) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe;
2) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych;
3) zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności;
4) niszczenia, dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń;
5) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych;
6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
7) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych;
8) wprowadzania zwierząt;
9) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami, rolkami, deskorolkami i
samochodami;
10) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków
odurzających;
11) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub
innych podobnie działających substancji;
12) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska.
13. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone na
stałe.
14. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie
korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt kierownikowi ds.
sportu i rekreacji.
15. MIM nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz za pozostawione
przez uczestników zajęć sportowych mienie.
16. 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, prawny opiekun.
17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
przepisów p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez pracownika MIM oraz zachowanie
porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
18. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno-administracyjnej.
19. Na terenie MCER funkcjonuje monitoring wizyjny CCTV przeznaczony do obserwowania
i rejestrowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw dla osób przebywających na obiekcie
oraz możliwości powstania szkód w odniesieniu do dóbr oraz mienia publicznego i prywatnego.
Monitoring wizyjny objęty jest regulaminem. Administratorem danych jest Mareckie
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Markach ul. Wspólna 40.
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III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestnika zajęć sportowych będą przetwarzane przez MIM m.in. w celach
promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego
przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w
celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz w celach
komunikacji pomiędzy MIM a uczestnikiem.
2. Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach / treningach na boisku, uczestnicy wyrażają
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MIM.
3. MIM zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu zajęć w formie zapisu fotograficznego,
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, informacyjnych,
promocyjno-marketingowych, itp.
4. Udział w zajęciach / treningach oznacza dobrowolne oraz bezpłatne wyrażenie przez
uczestnika zgody na utrwalenie wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez
umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych
prowadzonych przez MIM oraz na portalach społecznościowych w ramach profilu MCER,
w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w
dowolnym zakresie przez spółkę, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z
zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą
jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez MCER, a ich
wykorzystywanie w innych celach jest zabronione.
5. MIM nie przetwarza tj. w szczególności nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom,
organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą
interes prawny w otrzymaniu danych.
7. Każdy, kto uczestniczy w organizowanych/współorganizowanych przez Mareckie
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w zajęciach lub treningach i nie wyraża zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych lub wykorzystanie wizerunku w celach
promocyjnych i rozpowszechniania działań MIM, jest obowiązany zgłosić to na piśmie
Spółce. W imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie
prawni.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Skargi i wnioski należy składać w recepcji MCER przy ul. Wspólnej 40, telefonicznie nr 22 100
23 33 lub pocztą e-mail na adres: info@mareckieinwestycje.pl. Skargi i wnioski przesłane
anonimowo nie będą rozpatrywane.
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2. Tekst niniejszego regulaminu oraz jego zmiany publikowane są na tablicach informacyjnych na
stadionie oraz stronie internetowej www.mcer.pl.
3. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz
Regulaminu MCER nie będą rozpatrywane.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem MCER, decyzje
podejmuje Prezes MIM.
5. Wykaz telefonów alarmowych:
a) Policja – 997, tel. kom. – 112,
b) Straż Pożarna – 998,
c) Pogotowie Ratunkowe – 999

Zatwierdził
Piotr Grubek
Prezes Zarządu
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
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