REGULAMIN – BOISKA PIŁKARSKIE od 01.09.2017r.
Regulamin wstępu na boiska piłkarskie w J&J Sport Center przy ul. Winnickiej 40, 40-394 Kraków.
1. Wszyscy korzystający z boisk zobowiązani są do:
a) Zapoznania się z regulaminem korzystania z boisk.
b) Wyznaczenia z własnej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na boisku.
2. Wstęp na każde boisko odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
3. Płatność za boisko musi być uregulowana przed rozpoczęciem gry.
4. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji boisk z powodu przeprowadzenia
innych imprez sportowo-rekreacyjnych lub prac konserwacyjnych.
5. Odwołanie jednorazowego wstępu na boisko w przypadku stałego terminu następuje maksymalnie 2 dni przed
wstępem na boisko wyłącznie pod nr telefonu 797 011 828. Przykład (termin w poniedziałek 10.09.2017.
Informacja o nieobecności sobota 08.09.2017). W przypadku braku informacji wynajmujący zostanie obciążony
kosztem 50 % wstępu na boisko.
6. Wstęp na płytę boiska typu „Orlik” oraz boisko „MINI” wyłącznie w obuwiu płaskim lub obuwiu typu „turf”.
Obowiązuje zakaz gry w korkach lankach (nie dotyczy płyty boiska pełnowymiarowego).
7. Na płycie boiska pełnowymiarowego obowiązuje bezwzględny zakaz gry w obuwiu piłkarskim z kołkami
metalowymi. Niedostosowanie się będzie skutkować natychmiastowym przerwaniem zajęć, przerwaniem
zawodów oraz nałożeniem kary finansowej w wysokości 500 zł.
8. Nad prawidłowym korzystaniem ze sprzętów treningowych i boisk czuwają pracownicy J&J Sport Center,
którzy są upoważnieni do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.
9. Osoby odpowiedzialne za wstęp na boisko zobowiązani są do:
a) Zgłoszenia w recepcji J&J Sport Center przed grą uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach. W
przypadku stwierdzenia uszkodzeń na płycie boiska będzie nałożona kara finansowa.
b) Przestrzegania porządku i czystości. Na terenie ośrodka i w obrębie boisk znajdują się śmietniki do których
należy wyrzucić własne odpady. Niezastosowanie się do tej zasady skutkować będzie obciążeniem
finansowym.
c) Weryfikacji posiadania prawidłowego obuwia u osób korzystających z boiska.
10. Celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania
się:
a) Poruszania się na rowerach, rolkach, wrotkach po płycie boiska.
b) Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowanie środków odurzających, przeszkadzania innym podczas
użytkowania, zakłócania porządku, używania wulgarnych słów, wieszania oraz wchodzenia na bramki
treningowe, furtki i ogrodzenia boiska.
c) Wprowadzania na teren boisk psów i innych zwierząt.
11. Wokół boisk są zamontowane piłkochwyty. W przypadku wybicia piłki poza obręb piłkochwytów i ogrodzenie
boisk jedynym przejściem poza boisko są furtki. Za wszelkie zniszczenia piłkochwytów i pozostawienie
elementów mocujących w stanie niedbałym korzystający będzie obciążony finansowo.
12. J&J Sport Center nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.
13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu boiska.
14. Wypożyczenie dodatkowych akcesoriów (koszulki i piłki) odbywa się wyłącznie w obecności pracownika
recepcji. W przypadku braku zwrotu minimum jednej sztuki (koszulki lub piłki) po zakończonej grze, drużyna
wypożyczająca ma zablokowany dostęp do dodatkowych akcesoriów.

15. Od dnia 01.09.2017 r. od każdej drużyny będzie pobierany depozyt w wysokości 100 zł na poczet
ewentualnych obciążeń wynikających z niniejszego regulaminu. Potwierdzeniem przyjęcia depozytu będzie
druk KP. Zwrot depozytu po zakończeniu wstępu na boisko.

Informacja Przetwarzania danych osobowych RODO.
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
(zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest J&J Sport Center-Hajtek Spółka jawna z siedzibą w Krakowie
przy ul. Winnicka 40 (dalej jako: „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem ochrony danych w J&J Sport Center-Hajtek Spółka
jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Winnicka 40 jest Pan Jarosław Koza, adres e-mail: boiska@jjsportcenter.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz operacyjnych niezbędnych do
wykonania umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5lat/10lat/nieokreślony.
5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO;
7. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klient powinien kontaktować się pod adresem:
boiska@jjsportcenter.pl.
8. Administrator nie będzie udostępniał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).
9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

