
 

 

 

 

Zasady rezerwacji boiska piłkarskiego dla amatorskich grup zorganizowanych –    

„Orlik” ul. Przy Bażantarni 3, Warszawa  

 

1. Rezerwacja boiska piłkarskiego dla amatorskich grup zorganizowanych możliwa jest wyłącznie                       

w godzinach wskazanych przez UCSiR. 

2. Rezerwacji boiska piłkarskiego „Orlik” dokonujemy tylko i wyłącznie drogą mailową na adres 

boiska@ucsir.pl. 

3. Harmonogram wyznaczonych godzin widoczny jest w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym 

na stronie internetowej www.ucsir.pl  

4. Soboty i niedziele nie są objęte stałą rezerwacją. 

5. Boisko dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 22:00  w okresie od 01.04 do 

31.10. oraz 10:00 – 20:30 w okresie od 01.11 do 31.03. 

6. Rezerwacji dokonuje przedstawiciel grupy zorganizowanej  (grupa składa się od 10 do 30 osób) 

podając nazwę grupy, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rezerwację, telefon kontaktowy 

oraz adres mailowy. 

7. Rezerwacja boiska piłkarskiego odbywa się w cyklach 2-miesięcznych na podstawie formularzy 

zgłoszeniowych składanych w terminie wyznaczonym przez UCSiR. 

8. Rezerwacja boiska piłkarskiego przez daną grupę nie może przekraczać 1 rezerwacji tygodniowo. 

Jeżeli w trakcie okresu rezerwacyjnego zostanie stwierdzone, iż grupa wchodzi na boisko więcej niż 

1 raz tygodniowo, wszystkie rezerwacje zostaną automatycznie anulowane a terminy udostępnione 

kolejnym zainteresowanym.  

9. Czas rezerwacji boiska piłkarskiego wynosi 90 minut. Przy czym należy pamiętać, że grupa, której 

rezerwacja jest ostatnią, powinna opuścić boisko 10 minut przed jego zamknięciem (gaszone są 

światła). Jest to nakaz, którego nie stosowanie będzie skutkowało anulowaniem rezerwacji. 

10. W przypadku rezygnacji, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym 

fakcie Działu Organizacji Imprez droga mailową na adres boiska@ucsir.pl lub pod numerami 

telefonu 22 334 62 22 lub 506 872 346. Brak jednorazowego  powiadomienia skutkować będzie 

natychmiastową anulacją rezerwacji boiska. 

11. Zarezerwowane terminy mogą być odwołane w przypadku organizacji przez Urząd m. st. Warszawy, 

Urząd Dzielnicy Ursynów oraz UCSiR innej imprezy sportowo-rekreacyjnej oraz w przypadku złych 

warunków atmosferycznych. 

12. O terminie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych UCSiR informuje na swojej stronie 

internetowej oraz za pomocą mediów społecznościowych. 

13. Na przesłanie zgłoszeń będzie wskazana konkretna daty i godziny –  zgłoszenia przesłane przed 

wskazaną datą i godziną lub po niej, nie będą brane pod uwagę. 

14. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą mailową na adres boiska@ucsir.pl – 

maksymalnie 2 formularze na jedną osobę. 

15. Warunkiem przyjęcia zgłoszenie jest prawidłowe wypełnienie formularza.  

16. Grafik na kolejny 2-miesięczny okres zostanie ustalony w drodze losowania, które odbędzie się                   

w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania formularzy.  

17. Za zorganizowanie i przeprowadzenie losowania oraz ustalenie harmonogramu grup na kolejny                 

2-miesięczny okres odpowiedzialny jest Dział Organizacji Imprez, Marketingu oraz Eksploatacji 

Boisk znajdujący się w UCSiR.  



18. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania boiska piłkarskiego można uzyskać pod numerem 

telefonu 22 334 62 22 lub 506 872 346 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 lub 

pod adresem mailowym boiska@ucsir.pl  

 

Postanowienia końcowe: 

1. Wejście na boisko piłkarskie, jest równoznaczne z tym, iż każdy korzystający zna i akceptuje 

obowiązujący regulamin boiska. 

2. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych 

osobowych jest UCSiR, który powołał w tym celu Inspektora Ochrony Danych. 

3. Wszelkie wnioski, uwagi i skargi należy zgłaszać na adres mailowy boiska@ucsir.pl . 

4. Zasady rezerwacji boiska piłkarskiego „Orlik” wchodzą w życie z dniem 30 sierpnia br. 

 

 

 

 

 

 


