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UMOWA

zawarta dnia OI lipca 2019 roku
Gminą Kędzierzyn-Koźle

nrf.Ą/20191MOSiR

pomiędzy:

Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu ,
al. Jana Pawła II 29,47-220 Kędzie rzyn- Koźle, NIP 7491954792, REGON 532437162,
reprezentowanym przez Dyrektora MOSiR - Zenonę Kuś na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta
Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwanym dalej Ośrodkiem lub MOSiR

- Miejskim

Ośrodkiem

a
Klubem Sportowym" Sławięcice", ul. Asnyka 14, 47-230 Kędzierzyn - Koźle , NIP: 7491001371 ,
reprezentowanym przez Prezesa - Zbigniewa Tomik zwanym dalej Organizatorem .

§1

Zenona Kuś oświadcza, że działa w niniejszej umowie na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta
Miasta Kędzierzyna-Koźla nr. Or.0052.7.1.20 l 9 z dnia 02.01.2019 roku oraz Statutu MOSiR
i na mocy powołanych aktów dysponuje prawem do zawarcia niniejszej umowy.

§2
Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2022 r.
§3

I. Przedmiotem urnowy jest korzystanie przez Organizatora ze stadionów sportowych Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu , z zastrzeżeniem , iż stadionem pierwszego wyboru
jest Stadion sportowy "Sławięcice" (ul. Sadowa, Kędzierzyn-Koźle) , dalej : Stadion.
2. Organizator będzie korzystać ze Stadionu w celu:
a) prowadzenia zajęć treningowych;
b) organizacji meczów mistrzowskich Ligi Piłkarskiej, spotkań w ramach rozgrywek Pucharu
Polski, zgodnie z załączonym do niniejszej umowy kalendarzem rozgrywek.

§4
korzystania ze Stadionu Organ izator zobowiązuje się pon i eść opłaty zgodnie z aktualnie
Zarządzeni em Prezydenta Miasta dotyczącym cen za korzystanie z obiektów
sportowych zarządzanych przez MOSiR.
2. Opłata za korzystanie nastąpi na podstawie faktury, nie później niż w tenninie 14 dni od daty jej
wystawienia przez Ośrodek .
3. Rozliczenie za korzystanie ze Stadionu jest naliczane na podstawie listy zajęć, na której
Organizator zobowiązany jest potwierdzić korzystanie z przedmiotu umowy.
I. Z

tytułu

obowiązującym

§5
I . Przedmiot umowy obejmuje korzystanie z płyty boiska głównego , boiska bocznego, trybun,
pomieszczenia dla sędziów, szatni dla zawodników oraz pomieszczenia dla przedstawicieli klubu
i oficjalnych gości.
2. Ośrodek zapewni obecność pracownika Ośrodka w trakcie korzystania z przedmiotu umowy.
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3. Organizator ma pierwszeństwo do umieszczania na czas trwania meczów reklam sponsorów
w ramach dokonanej opłaty za korzystanie ze Stadionu.
4. Organizator we własnym zakresie i na własny koszt umieści reklruny oraz je zdemontuje
bezpośrednio po meczu. W przypadku niewykorzystania przez Organizatora wszystkich powierzchn i
reklamowych, powierzchnie niewykorzystane udostępniać będzie Ośrodek.
§6
1. Ośrodkowi przysługuje prawo usuwania z obiektu osób lub grup nie przestrzegających Regulaminu
Stadionu .
2. Organizator zobowiązany jest w czasie trwania umowy:
a) przestrzegać przeplsow BHP, przeciwpożarowych, innych "''Ynikające z powszechnie
obowiązującego prawa oraz przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie
Stadionu, w szczególności Regulaminu Stadionu;
b) korzystać ze Stadionu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z postanowieniruni
Regulaminu Stadionu oraz niniejszej umowy;
c) utrzymywać porządek oraz czystość podczas korzystania ze Stadionu;
d) używać elementów wyposażenia Stadionu z należytą starannością, w sposób odpowiadający ich
przeznaczeni u.
3. W trakcie korzystania ze Stadionu Organizator będzie odpowiadał za wszelkie szkody powstałe
na terenie obiektu.
4. Za działania i zaniechania osób, które przebywają na Stadionie za zgodą Organizatora,
jak również za działania i zaniechania osób będących pod opieką Organizatora lub jakichkolwiek
innych osób przebywających na stadionie w związku z jego działalnością lub na jego wyraźne
zlecenie, Organizator odpowiadajak za własne działania i zaniechania.
§7

l. Organizator zobowiązuje się dopełnić wszelkich niezbędnych czynności związanych z organizacją
imprezy sportowej, a w szczególności zapewnić obecność ochrony. W przypadku gdy którekolwiek
z planowanych spotkań będzie podlegać ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych Organizator
zobowiązuje się uzyskać na własny koszt stosowne pozwolenia na organizacje takiej imprezy.
2. Organizator zobowiązuje się każdorazowo z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym, informować
Komendę Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu o rozgrywanych meczach w ramach rozgrywek
ligi piłkarskiej oraz Pucharu Polski.
§8
l . Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04 .05.2016), dla których Administratorem Danych jest MOSiR, za wyjątkiem obszaru
niezbędnego do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń między Stronami.
4. Organizator wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.
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5. Organizator oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść mniejszej umowy stanowi infonnację
pub l iczną w rozumieniu art. J ust. J ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do infonnacji
publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późno zm.), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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»SŁAWIĘCICE«
w Kędzierzynie ~ Koźlu

ul. Asnyka 14
47 -230 KĘDZIERZYN-KOŹLE
NIP749-10-01- 37 1

Zgodnie z art ]) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20[6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z. przetwarzaniem danych osobowych
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (RODO), (Dz. UTZ. UE L 119 z 04.05.2016) infannuję, iż .

; w

AdministmlOrem Pan;!Pana danych osobowych jest Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w K~zierzynie-KoiJu , ul lana Pawła n 29, reprezentowany przez Dyrektora
• id. 575-555-938
Będziemy przetwarzał PanilPBn dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy, w celu jej \".'ykonania orllZ do 'Ił)'stawienia faktury VAT i do \Ił)'pelnia ni a obowiązk u pr8\Vnego
ciątącego na AdministratOl'U Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy
4}
Podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparcIU o art. 6 USI. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 • RODO: l)
konieczność reali zacji ł ączącej nas umowy. 2) wypełnienia obowiązku prawnego dążącego na administratorze, w celu rozliczeń finansowych. w tym podatkowych.
S)
Odbiorcami PanilPana danych osobowych będą wyłącznie podmiot)' uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis6w prawa
6)
Będziemy przechowywać PanifPana dane osobowe przez okres trwania łącz.ącej nas umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczen, w tym roszczen pod:ukowych
i cywi lnych.
7)
Posiada PanilPan prawo do tądania od admi nisnutora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wycorania zgody
na przetwarzanie danych.
8)
Ma PanilPan prawo wnie!ienia skargi do organu nadzorczego, tj . Prezesa Urz~u Ochrony Danych Osobowych
t)
2)
3}

Kootakl z Inspektorem Ochrony Danych -
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