
ZGŁOSZENIE WEJŚCIA GRUPY ZORGANIZOWANEJ NA HALĘ SPORTOWĄ
CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE 

PRZY UL. ŁABĘDZIEJ 4 W LUBLINIE

Nazwa placówki:

Adres: NIP:

Imię i nazwisko 
osoby do kontaktu: Telefon: E-mail:

Data wejścia na
halę sportową

godziny korzystania liczba 
osób

dyscyplina
sportu 

forma płatności 

od do gotówka przelew

Uwagi:

ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI:
1. Wejście na halę sportową w Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na 90min o parzystej godzinie (np. 10:00-11:30).
2. Koszt wynajmu – zgodnie z cennikiem. 
3. Dla korzystających dostępne są szatnie przy hali sportowej na 15min przed korzystaniem i 15min po korzystaniu z hali sportowej.
4. „Korzystający” - każda osoba z grupy oraz opiekun. 
5. Korzystanie z hali sportowej możliwe tylko w zmienionym obuwiu nie pozostawiającym śladów.
6. Wszyscy korzystający z hali oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem korzystania z hali sportowej oraz z Regulaminem
ogólnym krytej pływalni.
7. Płatności dokonywane są przed terminem rezerwowanej usługi, gotówką w kasie lub przelewem, tak aby zapłata wpłynęła na
konto MOSiR przed skorzystaniem. W przeciwnym razie niemożliwe będzie skorzystanie z usługi.
8.  Zgłoszenie,  należy  przesłać  najpóźniej  1  tydzień  przed  terminem  rezerwowanej  usługi  mailem  na  adres:
e.leszczynska@mosir.lublin.pl,  lub  osobiście  w  POK  CSR  Łabędzia  lub  w  Dziale  Sprzedaży  MOSiR  „Bystrzyca”  przy  ul.
Stadionowej 1 w Lublinie. pok. 021 tel. (81) 466 51 94.
9. Brak  realizacji  płatności  za  rezerwowaną  usługę  przed  wyznaczoną  godziną  rezerwowanej  usługi  powoduje  automatycznie
anulowanie rezerwacji. 
10.  Korzystający  zobowiązuje  się  do  pokrycia  wszystkich  kosztów związanych  z  usunięciem ewentualnych  szkód  powstałych
w trakcie  korzystania  przez  grupę  z  hali  sportowej,  przy  czym ustalenie  zakresu  i  wysokości  szkód  dokonane  zostanie  przez
upoważnionego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. pracownika. 
11. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Filaretów 44, 20-609 Lublin. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do treści
swoich danych, prawo do ich poprawiania i uzupełniania, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018poz.1000).  
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY ZORGANIZOWANEJ:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z hali sportowej oraz z Regulaminem Ogólnym Krytej Pływalni
w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym przy ul.  Łabędziej  4  w Lublinie oraz że zobowiązuje się  do pokrycia  wszystkich kosztów
związanych z usunięciem szkód powstałych w trakcie korzystania z hali sportowej, przy czym ustalenie zakresu i wysokości szkód
dokonane zostanie przez upoważnionego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. pracownika.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji usługi i z godnie z Ustawą
z  dnia  10  maja  2018 r.  o  ochronie  danych  osobowych (Dz.  U.  2018 poz.  1000).  Oświadczam,  iż  powyższe  dane  przekazuję
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie  sp. z o. o. dobrowolnie oraz, że zostałem/łam poinformowany/a
o prawie dostępu do treści danych osobowych oraz poprawienia, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie i usunięcie
w każdym czasie. 

……………………………………………….. ………...……………………………………………
miejscowość, data podpis i pieczątka zamawiającego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. 
POK CSR Łabędzia tel.: (81) 466 51 40, (81) 466 51 41, (81) 466 51 94

www.mosir.lublin.pl, e-mail: e.leszczynska@mosir.lublin.pl, basenlabedzia@mosir.lublin.pl 


