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REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEMOWSKIEGO OŚRODKA 

PIŁKI NOŻNEJ PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE 

PODCZAS WARSZAWSKIEGO PROGRAMU  

„ZIMA W MIEŚCIE 2019” 

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminami ogólnym korzystania 

z Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej, zwanego dalej BOPN. 

2. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia 

w BOPN pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub 

innej uprawnionej osoby. 

3. Maksymalna ilość osób mogących przebywać na terenie BOPN podczas jednej 

godziny zajęć wynosi 90. 

4. Grupa zorganizowana przebywa na terenie BOPN pod stałym nadzorem 

opiekuna lub opiekunów grupy. 

5. Opiekunowie grup wchodzą na BOPN bezpłatnie. 

6. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na BOPN. 

7. Grupy zorganizowane uczestniczą w zajęciach na podstawie wcześniejszego 

pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach. 

8. Na wyznaczone zajęcia grupa zorganizowania wraz z opiekunem zgłasza się, 

co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć. 

9. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w recepcji BOPN 

przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi 

imiennymi opiekunów. 

10.Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach 

dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku 

przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane 

własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela 

ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach. 

11.OSiR Bemowo, jako Administrator Danych, przetwarza pozyskane z list 

uczestników zajęć dane wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia 

zajęć. Dane są chronione z najwyższą starannością i nie są przekazywane 

żadnym odbiorcom.  

12.Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem 

ogólnym korzystania z BOPN, zasadami korzystania z BOPN w czasie trwania 

Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2019”, oraz regulaminem dla 

uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się 

wszystkim ustaleniom w nich zawartych. 

13.Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za 

jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach: 

 szatni, 

 natryskach, 
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14.W czasie pobytu grupy na BOPN, opiekunowie są zobowiązani dopilnować, 

aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, nie niszczyli urządzeń oraz 

mienia znajdującego się na terenie obiektu. 

15.Opiekunowie grup, zobowiązani są do zmiany obuwia i przez cały czas pobytu 

grupy w BOPN przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowanie 

uczestników. 

16.Opiekun w czasie zajęć znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie grupy. 

17.Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności: 

 zapoznanie uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania 

z BOPN, zasadami korzystania z BOPN w czasie trwania Warszawskiego 

Programu „Zima w Mieście 2019”, oraz zobowiązanie uczestników do ich 

przestrzegania; 

 dopilnowanie by wszyscy podopieczni zmienili strój na sportowy oraz buty; 

 nie pozostawiania bez opieki podopiecznych nieuczestniczących 

w zajęciach; 

 zgłoszenie instruktorowi faktu wprowadzenia grupy na BOPN; 

 zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy; 

 ustawicznej kontroli zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu 

na BOPN i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom 

niszczenia mienia lub urządzeń przez podopiecznych; 

 po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie 

stanu liczebnego grupy; 

 opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się 

poleceniom instruktorów; 

18.Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego 

miejsce w czasie przebywania grupy na terenie BOPN instruktorowi oraz 

kierownikowi. 

19.Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane 

przez grupę podczas jej przebywania na terenie BOPN. 

 

           

 

Dyrektor OSiR Bemowo 

           

 




