
Zał. nr 1 do zarządzenia nr 27/2020  

Dyrektora GOKiS z dn. 14.05.2020 r 

 

 

 

CZASOWY REGULAMIN KORZYSTANIA 

 Z  KOMLEKSU BOISK SPORTOWYCH „ORLIK 2012” W CELESTYNOWIE 

 
1.  Regulamin dotyczy : 

- boiska piłkarskiego, 
- boiska wielofunkcyjnego. 
 

2. Boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne czynne będą: 
- poniedziałek - piątek  w godz.: 10:30 – 22:00 
- sobota  w godz.: 11:00 -19:30. 
- niedziela obiekt nieczynny  
 

3.  Administrator obiektu nie udostępnia sprzętu sportowego.  

4.  Po każdym 60 – minutowym bloku następuje 30 - minutowa przerwa na dezynfekcję urządzeń 
znajdujących się na obiekcie sportowym oraz toalet.  

5. Wejście na w/w boiska odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w blokach  
60– minutowych tj. pierwsze wejście o godz. 10:30 – wyjście o 11:30, drugie wejście o godz. 12:00  
- wyjście o godz. 13:00 itd. Ostatnie wejście o godz. 21:00  
Wejście na w/w boiska odbywać się będzie również w soboty i niedziele w blokach  
60 – minutowych tj. pierwsze wejście o godz. 11:00 – wyjście o 12:00, drugie wejście o godz. 
12:30  - wyjście o godz. 13:30 itd. Ostatnie wejście o godz. 18:30.  
 
6. Limit osób korzystających w każdym bloku 60 – minutowym wynosi dla: 

- Boiska piłkarskiego – 14 osób + 2  trenerów, 
- Boiska wielofunkcyjnego –  14 osób + 2 trenerów. 

 
7. Warunkiem skorzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012 w Celestynowie” jest 
wcześniejsza rezerwacja . 

Rezerwacja boisk kompleksu „Orlik 2012” w Celestynowie dostępna jest pod numerem telefonu 
798-082-029 lub drogą e-mail: sport@gokcelestynow.pl w dniach: 

- poniedziałek –  wtorek  w godzinach 9:00 -16:00 
- piątek w godzinach 8:00 -12:00  



 

8. Kolejność wejść  na poszczególne bloki 60 – minutowe koordynuje  pracownik GOKiS 
Celestynów na podstawie harmonogramu. 

9. Każdy korzystający przed rozpoczęciem ćwiczeń i po ćwiczeniach zobowiązany jest do 
dezynfekcji rąk. 

10.  Środki do dezynfekcji zapewnia Administrator.  

11.  Korzystający z obiektu sportowego  nie muszą mieć założonych maseczek ochronnych na 
twarz. 

12.  Korzystający z boisk  zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego podczas 
ćwiczeń tj. minimum 2 metry. 

13.  W obiekcie czynna będzie toaleta.  

14.  Szatnie będą nieczynne. 

15.  Powyższy regulamin obowiązuje od 18 maja 2020 roku do odwołania. 

16. Administrator obiektu zastrzega, że w przypadku niskiej frekwencji godziny korzystania  
z boisk  mogą ulec zmianie. 

17.  Osoba korzystająca z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Celestynowie jest 
zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania 
oznacza akceptację regulaminu. 

18. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Administrator obiektu. 

19. Na obiekcie Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie będzie prowadzony “Rejestr 
korzystających” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna:  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Oraz na podstawie ustawy z dnia 5 grud-
nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz.U. 2019 
poz. 1239 i 1495 oraz 2020 poz. 284, 322, 374 i 567) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz.750),  
informujemy że dane osób korzystających z Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik 2012”  w Cele-
stynowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa osób fizycznych zbierane są w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Celestynowie, ul Regucka 1, 05-430 Celestynów 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Pana Aleksandra Jaszczołta. 
Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: 
aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl 
3. Dane osobowe zbierane we wspomnianym w Zarządzeniu Nr 27/2020 Dyrektora GOKiS z dnia 
14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego Regulaminu Korzystania z Kompleksu Boisk 
Sportowych „Orlik 2012” w § 5 „rejestrze korzystających” są gromadzone i przetwarzane w 
celu prowadzenia działań zapobiegawczo profilaktycznych oraz zwalczania COVID-19. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym 
czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W 
zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą 
przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. 
5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż 
pierwotny cel przetwarzania 
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator zleca 
wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych podmioty uprawione 
do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
7. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania 
od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także 
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 
ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem" 
8. Dane zebrane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, 
a tym samym nie są profilowane 
9. Podanie Danych przez osobę której dane dotyczą jest dobrowolne jednakże bez ich podania 
Administrator nie będzie mógł świadczyć niektórych usług w pełnym zakresie. 

 


