
ZARZĄDZENIE NR 9243/22 
PREZYDENT A WROCLA WIA 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z § 2 uchwały nr XL V /619/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
27 listopada 1997 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Wrocławia uprawnień w zakresie ustalania 
wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Biuletyn Urzędowy 
Rady Miejskiej Wrocławia Nr 11, poz. 256 i z 200 I r. Nr I, poz. 1) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się ceny i opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław przedstawione w Regulaminie Rezerwacji Obiektów zarządzanych 
przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 7768/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 I maja 2022 r. w sprawie ustalenia 
cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Młodzieżowe 
Centrum Sportu Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doin. z 2022 r. poz. 3056). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia go w Dzienniku 
Województwa Dolnośląskiego. 
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Załącznik do zarządzenia nr 9243/22 

Prezydenta Wrocławia 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

Regulamin Rezerwacji Obiektów zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 

Mając na uwadze zapotrzebowanie mieszkańców i podmiotów działających na terenie Gminy Wrocław 
w zakresie korzystania z infrastruktury sportowej pozostającej w zarządzie jednostki budżetowej -
Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - niniejszym dokumentem wprowadza się ogólne zasady 
udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz odpłatności za nie. 

I. Słownik pojęć: 

I. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

a) MCS Wrocław lub udostępniającym - należy przez to rozumieć Młodzieżowe Centrum Sportu 
Wrocław; 

b) Kliencie lub użytkowniku - należy przez to rozumieć podmiot dokonujący rejestracji w systemie 
rezerwacji, zakwalifikowany do odpowiedniej grupy cenowej przyznawanej w kategorii podmiotowej 
oraz mający możliwość dokonywania rezerwacji obiektów w systemie udostępnionym przez MCS 
Wrocław; 

c) Terminie - należy przez to rozumieć podstawową jednostkę rezerwacji, odpowiadającą jej 
przedmiotowi (mecz, trening, impreza, zajęcia sportowe lub rekreacyjne itp.); 

d) Rezerwacji - należy przez to rozumieć złożenie zamówienia na pojedynczy termin lub grupę terminów; 

e) Operatorze płatności - należy przez to rozumieć podmiot zewnętrzny, koordynujący proces płatności 
online oraz dostarczający technologię umożliwiającą szybką i bezpieczną finalizację transakcji. 

II. Punktacja: 

Wysokość opłat 

do danej grupy 
i krótkoterminowych. 
z poniższą tabelą: 

za udostępnienie obiektów MCS Wrocław jest zależna od przynależności 

cenowej, zarówno w przypadku rezerwacji długoterminowych, jak 
Przyporządkowanie do danej grupy cenowej ma charakter podmiotowy, zgodnie 

Tabela 1. Przyporządkowanie podmiotowe klientów MCS Wrocław do konkretnych grup cenowych 

Ip. Podmiot Grupa 

I. 

2. 

3 . 

• 4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Klub Sportowy (działający na terenie Wrocławia) 

· Związek Sportowy (działający na terenie Wrocławia) 

Uczelnia wyższa lub szkoła 

Organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie, organizacja kultury fizycznej 
; tur st ki 

Państwowa jednostka organizacyjna (m.in. policja, straż pożarna) 

i Jednostka organizacyjna lub pomocnicza gminy Wrocław 

oza terenem Wrocławia) 

, Związek Sportowy (działający poza terenem Wrocławia) 

, 1 

12 

9. 
Jednostka organizacyjna lub pomocnicza jednostki samorządu terytorialnego, innej niż gmina : 

2 
i Wrocław · 

1 O. Or anizac· a zawodowa lub s oleczna - inna niż w mieniona w unkcie 4. 2 

11. Podmiot komercyjny, podmiot gospodarczy, zakład pracy ' 3 

12. Grupa niesfonnalizowana - osoby fizyczne 3 

13. 
1 

Inne - niewymienione powyżt!_j___ 3 
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III. Wysokość opłat: 

Udostępnienie obiektów MCS Wrocław jest odpłatne, zgodnie z Cennikiem udostępniania obiektów 
sportowych zarządzanych przez MCS Wrocław, stanowiącym Załącznik nr I do niniejszego Regulaminu, 
uwzględniającym przynależność do danej grupy cenowej, zgodnie z Tabelą I. 

IV. Ogólne warunki rezerwacji: 

I. Rezerwacji obiektów sportowych MCS Wrocław dokonuje się w trybie online, na stronie internetowej 
http://mcs.wroc.pl w zakładce „Rezerwacje obiektów". 

2. W celu uzyskania możliwości rezerwacji obiektu sportowego należy wypełnić formularz rejestracji 
klienta, stosując się do instrukcji zawartych na stronie internetowej. 

3. Klient odpowiada za poprawność i aktualność danych wprowadzonych do systemu rezerwacji w procesie 
rejestracji oraz w trakcie korzystania z tego systemu. 

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracji klient zobowiązany jest do załączenia w systemie 
rezerwacji dokumentów potwierdzających rodzaj prowadzonej działalności ( odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
i inne). 

5. Po wypełnieniu formularza rejestracji na podany adres e-mail klient otrzymuje link aktywujący konto 
w systemie. Po jego kliknięciu konto zostaje aktywowane, a klient uzyskuje dostęp do swojego panelu. 
zawierającego między innymi informację o grupie cenowej, do której został przyporządkowany. 

6. Po zalogowaniu się do swojego panelu klient dokonać może albo samej rezerwacji obiektu albo 
rezerwacji z jednoczesnym jej opłaceniem drogą elektroniczną. 

7. System rezerwacji umożliwia złożenie formularza rezerwacji długoterminowych oraz dokonywanie 
rezerwacji krótkoterminowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

8. W trakcie rezerwacji klient wybiera interesujący go obiekt oraz dostępny termin jego udostępnienia. 

9. Pracownik MCS Wrocław udostępnia klientowi części wspólne obiektu sportowego objętego rezerwacją 
najpóźniej na 20 minut przed godziną rozpoczęcia wynajmu. 

10. Klient zobowiązany jest do opuszczenia obiektu najpóźniej do 20 minut po godzinie zakończenia 
wynajmu. 

11. W przypadku rezygnacji z więcej niż 5 terminów w miesiącu klientowi może zostać zablokowana 
możliwość dokonywania rezerwacji krótkoterminowych na okres jednego miesiąca. 

12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza rezerwacji, braku możliwości lub 
utrudnień w rezerwacji obiektu sportowego należy zgłosić ten fakt na adres e-mail 
rezerwacje@mcs.wroc.pl. Zgłoszenie jest podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji 
w tym zakresie. 

13. MCS Wrocław zastrzega sobie prawo anulowania/zmiany udostępnienia obiektów sportowych. O takiej 
sytuacji klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową oraz poprzez wiadomość SMS. 

14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie strony wiąże umowa wynajmu obiektu oraz 
Regulaminy poszczególnych obiektów, określające warunki z ich korzystania. 

V. Płatność online za wynajem: 

I. Płatność online za wynajem możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej operatora płatności. na 
którą klient zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych 
w regulaminie dokonywania wpłat serwisu płatniczego. 

2. Klient ma możliwość zapłaty za zamówione obiekty wyłącznie za pomocą form płatności 

udostępnionych przez operatora płatności. 

3. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż 
w terminie określonym przez operatora płatności. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu na 
dokonanie płatności zamówienie zostanie anulowane, o czym klient zostanie poinformowany 
wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 
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4. Ceny wskazane w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony 
dla danego podmiotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Po dokonaniu zapłaty klient otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana 
na adres podany podczas składania zamówienia. 

6. W przypadku, gdy w ramach jednej rezerwacji klient dokonał wyboru kilku terminów oraz decyduje się 
na dokonanie płatności za pośrednictwem operatora płatności online, jest on zobowiązany do dokonania 
opłaty za pełną rezerwację - w całości za wszystkie zamówione obiekty i terminy. 

7. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie 
internetowej operatora płatności. 

8. Korzystanie z płatności online za wynajem obiektu MCS Wrocław jest równoznaczne 
z zaakceptowaniem zasad operatora płatności. 

VI. Rezerwacje długoterminowe: 

I. Rezerwacje długoterminowe prowadzone są w systemie półrocznym od marca do sierpnia oraz od 
września do lutego. 

2. Przyjmowanie rezerwacji długoterminowych na kolejne pół roku odbywa się odpowiednio od I do 
15 stycznia oraz od I do 15 lipca. 

3. W trakcie wypełniania formularza rezerwacji długoterminowych klient wybiera interesujące go obiekty 
oraz terminy w najbliższym półroczu, a także preferowaną formę rozliczenia rezerwacji - osobno za 
każdy termin lub zbiorczo, według wykorzystanej liczby terminów w danym miesiącu. 

4. W przypadku wyboru pojedynczego sposobu rozliczenia klient dokonuje opłaty osobno za każdy termin, 
korzystając z dostarczonych danych do płatności lub możliwości dokonania płatności online. 

5. Przy wyborze zbiorczego sposobu rozliczenia rezerwacji na koniec każdego miesiąca klient otrzymuje 
fakturę w swoim panelu użytkownika oraz droga mailową, a także dane do płatności oraz link do 
płatności online. 

6. Jedynie prawidłowe złożenie formularza jest podstawą do wpisania do grafiku obiektów. 

7. Złożenie formularza rezerwacji długoterminowych nie jest jednoznaczne z udostępnieniem obiektu. 

8. Ostateczną decyzję o udostępnieniu obiektu podejmuje Dyrektor MCS Wrocław w oparciu o zlecone 
MCS Wrocław przez Gminę Wrocław zadania określone Statutem Młodzieżowego Centrum Sportu 
Wrocław, stanowiącym załącznik do uchwały nr L VII/I 524/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
15 września 2022 r. zmieniającej uchwałę nr XLIV /I 069/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice oraz 
zmiany nazwy i statutu Wrocławskiego Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji. 

9. Jeżeli dwa (lub więcej) podmioty składają zapotrzebowanie na ten sam termin i na tym samym obiekcie, 
pierwszeństwo mają (w podanej kolejności): 

- kontynuacje poprzednich rezerwacji (w celu zapewnienia ciągłości cyklu treningowego); 

- podmioty realizujące programy i zadania własne Gminy Wrocław, w szczególności w zakresie 
wspierania sportu dzieci i młodzieży; 

- podmioty lokalne, dotychczas realizujące swoje zadania statutowe poprzez użytkowanie 

wnioskowanego obiektu; 

- podmioty realizujące swoje zadania statutowe nieodpłatnie; 

- pozostałe podmioty. 

I O. W przypadku, w którym powyższe procedury nie rozstrzygają o kolejności przydzielania rezerwacji, 
proponowane są zbliżone terminy na innych obiektach, pozostających w zarządzie MCS Wrocław. 

11. Po dokonaniu rezerwacji obiektu w swoim panelu na stronie rezerwacji klient otrzymuje umowę 
wynajmu obiektu. 
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12. Klient dokonuje samodzielnego wydruku umowy wynajmu, jednocześnie weryfikując zgodność 

z zamówieniem i poprawność danych zawartych w umowie. 

13. Klient zobowiązany jest do dostarczenia do MCS Wrocław podpisanej umowy wynajmu obiektu. 

14. Podpisana przez obie strony umowa stanowi podstawę udostępnienia obiektu. 

15. Rezygnacje z zarezerwowanych terminów dokonywane są wyłącznie w systemie rezerwacji obiektów, 
najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem wynajmu, a w przypadku rezerwacji 
weekendowych - do poprzedzającego piątku, do godziny 13 :00. 

16. Za godziny niewykorzystane. z których klient nie zrezygnował w termm1e określonym w pkt 15., 
zgodnie z umową może zostać obciążony kosztami odpowiadającymi 3 grupie cenowej. 

17. W przypadku zalegania z płatnościami na rzecz MCS Wrocław udostępniający blokuje możliwość 
dokonywania rezerwacji przez klienta do czasu uregulowania wszelkich zobowiązań. 

18. Wnioski klientów, którzy zalegają z płatnościami na rzecz MCS Wrocław nie będą rozpatrywane do 
momentu uregulowania przez nich wszelkich zobowiązań. 

VII. Rezerwacje krótkoterminowe: 

I. Rezerwacje krótkotenninowe możliwe są jedynie w ramach wolnych godzin i przyjmowane są przez cały 
okres funkcjonowania danego obiektu, z v.:yłączeniem terminów przeznaczonych na składanie rezerwacji 
długoterminowych. 

2. Rezerwacje krótkoterminowe oraz rezygnacje z nich dokonywane są wyłącznie w systemie rezerwacji 
obiektów, z minimalnym wyprzedzeniem 24 godzin przed planowanym terminem wynajmu. a w 
przypadku rezerwacji weekendowych - do poprzedzającego piątku, do godziny 13 :00. 

3. Podstawę udostępnienia obiektu stanowi podpisana przez obie strony umowa lub potwierdzenie 
dokonania przedpłaty. 

4. W przypadku deklaracji klienta, dotyczącej chęci zawarcia umowy z MCS Wrocław, przepisy Rozdziału 
VI pkt 11-13. stosuje się odpowiednio. 

5. Rezerwacje krótkoterminowe dokonywane przez klienta. z którym zawarta została umowa na podstawie 
rezerwacji długoterminowej, mogą być realizowane jako rozszerzenie istniejącej umowy, a także 
rozliczane zbiorczo, na koniec każdego miesiąca. 

6. Rezerwacje krótkoterminowe. dokonywane przez klienta, z którym nie zawarto umowy na podstawie 
rezerwacji długoterminowej, rozliczane są pojedynczo. przed wykorzystaniem danego terminu (w formie 
przed płaty). 

7. Za godziny niewykorzystane. z których klient nie zrezygnował w terminie określonym w pkt 2., zgodnie 
z umową może zostać obciążony kosztami odpowiadającymi 3 grupie cenowej. 

8. W przypadku rezerwacji krótkoterminowej, dokonywanej w celu organizacji imprezy, wysokość opłaty 
za każdy dzień przygotowywania oraz demontażu po niej ustala się każdorazowo w drodze negocjacji, 
uwzględniając formę prawną podmiotu organizującego imprezę, czas jej trwania, cel jej organizacji oraz 
wielkość powierzchni udostępnianej nieruchomości. 

VIII. Procedura przyznawania ulg w opłatach za wynajem obiektów: 

I. Ulga w opłatach, określonych w cenniku udostępnienia obiektów zarządzanych przez MCS Wrocław 
może być przyznana jedynie w drodze decyzji Prezydenta Wrocławia oraz pod warunkiem 
wykorzystania przez wnioskujący podmiot określonej liczby godzin rezerwacji obiektów MCS Wrocław 
lub osiągnięcia wybitnego indywidualnego bądź drużynowego wyniku sportowego w poprzednim roku 
kalendarzowym. 

2. O przyznanie ulgi w opłatach, o której mowa w pkt I., występuje się pisemnie do Prezydenta Wrocławia, 
za pośrednictwem Dyrektora MCS Wrocław, który dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku, 
a także opiniuje przedmiotowy wniosek. 

3. Wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami składa się w siedzibie MCS Wrocław lub w panelu klienta 
w systemie rezerwacji obiektów MCS Wrocław w terminie od I do 15 stycznia każdego roku 
kalendarzowego. 

Id: 6899857 l-5FE7-4A4F-A49E-C0FC9FD5E916. Podpisany Strona 5 



4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MCS Wrocław może wydłużyć termin, o którym mowa 
wpkt.3. 

5. W przypadku składania wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu, 
o którym mowa w pkt 3., decyduje data stempla pocztowego. 

6. Wnioski wraz z załącznikami złożone po terminie, o którym mowa w pkt 3. (niezgodne ze wzorem, 
niekompletne lub niewypełnione) nie będą rozpatrywane. 

7. W przypadku przyznania ulgi dla danego podmiotu nalicza się ją począwszy od dnia otrzymania przez 
MCS Wrocław decyzji Prezydenta Wrocławia w tym zakresie, maksymalnie do zakończenia danego 
roku kalendarzowego. 

8. Po przyznaniu ulgi w pierwszej kolejności podmiot wnioskujący wykorzystuje godziny z przyznaną ulgą. 

9. W terminie określonym na składanie wniosków w danym roku kalendarzowym jeden podmiot może 
złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie ulgi w opłatach (wniosek określony w pkt. I. powyżej). 

I O. Otrzymaną ulgę wykorzystać można jedynie na obiektach pozostających w Zarządzie MCS Wrocław, 
po uzgodnieniu z Dyrektorem MCS Wrocław. 

11. Wnioski klientów, którzy zalegają z płatnościami na rzecz MCS Wrocław nie będą rozpatrywane do 
momentu uregulowania przez nich wszelkich zobowiązań. 

12. Przepisy niniejszego regulaminu, a także złożenie wniosku spełniającego wymogi określone 

w regulaminie nie stanowi zobowiązania MCS Wrocław do przyznania ulgi w opłatach w zakresie kwoty 
wynajmu obiektu sportowego oraz nie stanowi podstawy do roszczeń wnioskodawcy z tego tytułu. 

VIII. I Zasady przyznawania ulg w opłatach za wynajem obiektów z tytułu osiągnięcia wybitnego 
indywidualnego lub drużynowego wyniku sportowego w poprzednim roku kalendarzowym: 

I. Dyrektor MCS Wrocław, opiniując wnioski o udzielenie ulgi za wybitny indywidualny lub drużynowy 
wynik sportowy w poprzednim roku kalendarzowym udziela rekomendacji w szczególności tym 
podmiotom, które: 

a) prowadzą swoją działalność na terenie Wrocłmvia; 

b) w roku poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęły wybitny wynik sportowy 
w zawodach rangi Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski 
seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych, młodzików, Igrzyskach Olimpijskich 
Młodzieży lub Uniwersjadzie. 

c) posiadają pisemną rekomendację odpowiedniego wojewódzkiego lub polskiego związku sportowego, 
zawierającą potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych przez dany podmiot; 

d) w roku poprzedzającym złożenie wniosku były notowane oraz zdobywały punkty w ogólnopolskim 
systemie sportu młodzieżO\vego. prowadzonym przez Instytut Sportu - Państwowy Instytut 
Badawczy; 

2. Wysokość przyznanej ulgi uzależniona jest od spełnienia kryteriów, określonych 

w pkt I .. w tym rangi osiągniętego wyniku sportowego, a jej wysokość wynosi 50% ceny podstawowej. 
określonej w cenniku udostępnienia obiektów zarządzanych przez MCS Wrocław. 

3. Ulga przyznawana jest następująco: 

a) dla podmiotów, które w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęły wybitny wynik sportowy 
w zawodach rangi Mistrzostw Polski w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów 
(indywidualnie lub drużynowo) - ulga na 50 godzin rezerwacji (przyznawana dla maksymalnie 
2 podmiotów); 

b) dla podmiotów, które w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęły wybitny wynik sportowy 
w zawodach rangi Mistrzostw Polski w kategorii młodzieżowiec (indywidualnie lub drużynowo) -
ulga na I 00 godzin rezerwacji (przyznawana dla maksymalnie 2 podmiotów); 
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c) dla podmiotów, które w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęły wybitny wynik sportowy 
w Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, Uniwersjadzie, Mistrzostwach Europy w kategoriach 
młodzieżowych lub Mistrzostw Polski seniorów (indywidualnie lub drużynowo) - ulga na 200 godzin 
rezerwacji (przyznawana dla maksymalnie 2 podmiotów); 

d) dla podmiotów, które w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęły wybitny wynik sportowy 
w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata w kategoriach młodzieżowych lub seniorów lub 
Mistrzostwach Europy seniorów (indywidualnie lub drużynowo) - ulga na 300 godzin rezerwacji 
(przyznawana dla maksymalnie 2 podmiotów); 

4. Ulgi udziela się maksymalnie 8 podmiotom rocznie, według zasad określonych w pkt 3. 

5. Wzór wniosku o udzielenie ulgi w opłatach, określonych w cenniku udostępnienia obiektów 
zarządzanych przez MCS Wrocław z tytułu osiągnięcia wybitnego indywidualnego lub drużynowego 
wyniku sportowego w poprzednim roku kalendarzowym, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu. 

VIII. 2. Zasady przyznawania ulg w opłatach za wynajem obiektów z tytułu wykorzystania określonej ilości 

godzin rezerwacji w poprzednim roku kalendarzowym: 

1. Na pisemny wniosek podmiotu, który w poprzednim roku kalendarzowym wykorzystał ponad 
1200 godzin rezerwacji na obiektach zarządzanych przez MCS Wrocław. możliwe jest udzielenie mu 
indywidualnej ulgi, naliczanej od ceny podstawowej określonej w cenniku udostępnienia obiektów 
sportowych zarządzanych przez MCS Wrocław. 

2. Wysokość ulgi, o której mowa w pkt 1., określa się następująco: 

a) dla podmiotów, które w poprzednim roku kalendarzowym wykorzystały powyżej 1200 godzin 
rezerwacji - ulga w wysokości 20% przyznawana na liczbę godzin, stanowiącej nadwyżkę ponad 
1 OOO godzin; 

b) dla podmiotów, które w poprzednim roku kalendarzowym wykorzystały powyżej 1700 godzin 
rezerwacji - ulga w wysokości 40% przyznawana na liczbę godzin, stanowiącej nadwyżkę ponad 
1300 godzin; 

c) dla podmiotów, które w poprzednim roku kalendarzowym wykorzystały powyżej 2200 godzin 
rezerwacji - ulga w wysokości 50% przyznawana na liczbę godzin, stanowiącej nadwyżkę ponad 
1400 godzin; 

3. Do liczby wykorzystanych godzin rezerwacji nie wlicza się godzin realizowanych 
w ramach programów wspierających, realizowanych przez MCS Wrocław. 

4. Wzór wniosku o udzielenie ulgi w opłatach, określonych w cenniku udostępnienia obiektów 
zarządzanych przez MCS Wrocław z tytułu wykorzystania określonej ilości godzin rezerwacji 
w poprzednim roku kalendarzowym, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 
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Załącznik Nr I 

do Regulaminu Rezerwacji Obiektów zarządzanych przez 
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 

Cennik udostępnienia obiektów sportowych zarządzanych przez MCS Wrocław: 

A. I. Obiekty: 

lp. 

I. 

i 2. 

3. 

4. 

I 5. 

: 7.1. 

7.2. 

8. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

Przedmiot udostępnienia 

· Boiska o nawierzchni naturalnej i syntetycznej 
(I godzina) 

Hale, sale imnast czne s 

Hala iłkarska I odzina 

. Tor ł wacki I odzina, limit 5 osób 

, Tor Kolarski - Poświ tne I odzina : 

j Obiekt lub teren inny niż Pola Marsowe - wynajem na 
! im rez doba - dzień w darzenia 

I Pola Marsowe - wynajem na imprezę niemasową (doba 
• - dzień wydarzenia) 

Pola Marsowe - wynajem na imprezę masową (doba -
: dzień wydarzenia) 

: Centrum S ortów Ekstremaln eh I 1odzina 

Stadion Olimpijski - wynajem na imprezę - wyłącznie 

trybuna zachodnia (doba - dzień wydarzenia) 

! Stadion Olimpijski - wynajem na imprezę - cały stadion 
' (doba - dzień wydarzenia) 

Stadion Olimpijski - wynajem toru żużlowego na trening 
(I godzina) 

i Stadion Olimpijski - wynajem płyty głównej na trening 
! (I godzina) 

Stadion Olimpijski - Sala VIP+ Super VIP (I godzina, 
· 

9
·
5

· 1 · . rezerwacja na maksymalnie 5 godzin) 

1 

Stadion Olimpijski - Sala VIP+ Super VIP 
• 

9
·
5

·
2

· I (I doba - rezerwacja powyżej 5 godzin) 

9.6. 
: Stadion Olimpijski - Sala Konferencyjna 
· I odzina 

Kwota netto 

Gru a I Gru a 2 Gru a 3 

I 00,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 

I 00,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 

I 00.00 zł 150,00 zł 200,00 zł 

I 00,00 zł 

I 00,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 

500.00 zł 1500,00 zł 4000,00 zł 

2500,00 zł I 0000,00 zł 15000,00 zł 

8000.00 zł 12000,00 zł 25000,00 zł 

50.00 zł 150,00 zł 300,00 zł 

' 3500,00 zł I 0000,00 zł 15000,00 zł 

12000,00 zł 25000,00 zł ! 40000,00 zł i 

250,00 zł 600,00 zł I 000.00 zł 

I 00,00 zł 250,00 zł 400,00 zł 

150,00 zł 

2000,00 zł 

I 00,00 zł 

IO. Inne - niewymienione powyżej (_I_g_o_dz_i_n_a~----~--~-----1_0_0~,0_0_zł _____ _ 
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A. 2. Obiekty - bilety jednorazowe i karnety: 

I • ' Przedmiot udost nienia Kwota brutto 

I. I. · Centrum S ortów Ekstremaln eh bilet wst u· ednorazow 10,00 zł 

1.2. • Centrum Sportów Ekstremalnych (karnet na I O wejść) 90,00 zł 

1.3. i Centrum Sportów Ekstremalnych (karnet na 20 wejść) 170,00 zł 

1 Centrum Sportów Ekstremalnych 
1.4. : (bilet wstępu jednorazowy - weteran lub weteran poszkodowany*) 

0,00 zł 
I ---- , _________________ J 

B. Baseny, kąpieliska i łowiska: 

B. I. Wrocławskie Centrum Wędkarskie, ul. Kosmonautów 2, 54-127 Wrocław: 

lp. 1 Rodzaj karnetu/ biletu 

1.1. ! Karnet imienny na łowisko/ ważny od I kwietnia do 30 listopada, codziennie w 
odz. 4:00 do 23:00 

1.2. · Bilet jednorazowy na łowisko / dzie11 dostępny od czerwca do sierpnia w godzinach 
i od 4:00 do 23:00 

1 1.3 : Bilet jednorazowy na łowisko/ dzie11 dostępny od czerwca do sierpnia w godzinach 
i od 4:00 do 23:00: - weteran_ltl!) weteran poszkodowany* 

B. 2. Baseny i kąpieliska: 

B. 2.1. Karnety: 

lp. Rodzaj karnetu 

I J. J. Karnet nonnalny - I O wejść/sezon, ważny dla jednej osoby raz dziennie 

Karnet ulgowy** - I O wejść/sezon, ważny dla jednej osoby raz dziennie 

Cena brutto 

200,00 zł 

22,00 zł 

0,00 zł 

Cena brutto 

90,00 zł 

70,00 zł 11.2. 

: Karne~owy - 3 wejścia w sezoni~cf!ci_grupy do 20 osób __ --------~---- - _ ____L__ 
450,00 z_ł _ J 

B. 2.2. Bilety wstępu: 

lp. Rodzaj biletu 

1.1. I Od oniedziałku do 

1.2. ' W sobot , niedziele i świ ta - do odzin 17:00 

1.3. Bez wz I du na dzie11 t o odzinie 17:00 

1.4. i Bez wz I du na dzie11 t 

1.5. i Bilet wstępu Rodzina Plus - cena biletu dla pojedynczego 
: uczestnika 

1.6. Grupy zorganizowane powyżej 1 O osób ( dzieci i młodzież) z 
organizacji społecznych z opiekunem - cena biletu dla 

• pojedynczego uczestnika 

Ulgowy** 

8,00 zł 

I 0,00 zł 

4,00 zł 

2,00 zł 

2.00 zł 

2,00 zł 

1.7. 
1 

Bilet wstepu I czerwca- dzieci i młodzież szkolna I 0,00 zł 
[ I 
i 1.8. Bilet wstępu - weteran lub weteran poszkodowany~ _____ __L___ ___________ 0,00 zł _ 
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C. Mienie ruchome: 

Wysokość opiaty za każdy dzień wynajmu mienia ruchomego, będącego na stanie MCS Wrocław, każdorazowo 
ustala się w drodze negocjacji. 

* Za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. 

** Bilet lub karnet ulgowy - dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów - po okazaniu 
ważnej legitymacji. 

*** Bilet wstępu Rodzina Plus - bilety obejmują wszystkich członków rodziny wpisanych do Karty Rodzina 
Plus wydanej przez MOPS. Karta ważna jest wraz z innym dokumentem tożsamości. 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Rezerwacji Obiektów zarządzanych przez 
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 

(wnioskodawca - pieczątka nagłówkowa) (miejscowość, data) 

Wzór wniosku o udzielenie ulgi w opiatach, określonych w cenniku udostępnienia obiektów 
zarządzanych przez MCS Wrocław z tytułu osiągnięcia wybitnego indywidualnego lub drużynowego 

wyniku sportowego w poprzednim roku kalendarzowym 

CZĘŚĆ A - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

Dane wnioskodawcy: 

Nazwa wnioskodawcy: 

Adres siedziby: 

Telefon: 

e-mail: 

Czy wnioskodawca prowadzi swoją działalność na terenie Wrocławia? 
(tak/ nie) (niepotrzebne skre.ilić) 

Osiągnięcia sportowe klubu / podmiotu, który osiągnął wysoki wynik sportowy lub do którego 
przynależy osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe. 

Najlepszy wynik sportowy w zawodach międzynarodowych: 

Kategoria 
Q,l -~ (należy wybrać jedną) 
(j 
'.Il .5 o 
•-, ~ (j -~ co: Q,l Data ::, o -~ Dyscyplina 

Ranga zawodów E -o = ~ 
..., 

i miejsce -~ ..., 
'i::i i. N i. o i. 

Q,l •N o '.Il .:: •N .:: sportowa - ::, -o ·- -o Q,l zawodów Q,l- ..., = o = = •-, -o i. .5: ::, "i::i Q,l co: -o ::, -= E ._, E .-, -o '.Il 
N .5: 

E 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Igrzyska Olimpijskie 
/ Paraolimpijskie 
Mistrzostwa Świata 
Mistrzostwa Europy 
Igrzyska Olimpijskie 
MlodzieżY 

Uniwersjada 
Inne (jakie?): 
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Najlepszy wynik sportowy w zawodach krajowych: 

Kategoria 
~ .S:: (należy wybrać jedną) 
~ 

"' = o . ...., :::: ~ 

-~ ~ ~ Data :::: o .i Dyscyplina 
Ranga zawodów 5 "O = ~ ...., 

i miejsce .i ...., .N .. N .. o .. 
~ ·N o "1 ·= ·N ·= sportowa .... :::: "O ·- "O ~ zawodów ~ ...., = o = = . ...., 

"O 
.. ..8 :::: .N 

~ 
~ "O :::: -

·= 5 . ...., 5 . ...., "O "' N ..8 
5 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Mistrzostwa Polski 

Instrukcja wypełnienia: 
I. Dotyczy roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku: 
2. Należy podać jedno największe osiągnięcie sportowe; 
3. W kolumnach 3-9 należy zaznaczyć „X" w odpowiednich polach. 

Notowanie w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego, prowadzonym przez Instytut Sportu -
Państwowy Instytut Badawczy: 

Rok: 

Miejsce: 

Suma punktów: 

Oświadczenie i podpis wnioskodawcy: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym: 

(data, podpis i pieczątka wnioskodawcy) 

CZĘŚĆ B - WYPEŁNIA WŁAŚCIWY WOJEWÓDZKI LUB POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY 

Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego, wskazanego przez wnioskodawcę 
w części A wniosku: 

(data, podpis i pieczątka) 
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CZĘŚĆ C - REKOMENDACJA DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU 
WROCŁAW 

Udzielam/ nie udzielam (niepotrzebne skrdlić) rekomendacji do udzielenia ulgi w opłacie, określonej 
w cenniku udostępnienia obiektów zarządzanych przez MCS Wrocław. 

(w przypadku udzielenia rekomendacji) 
Wysokość ul_gi: 

Liczba godzin, na którą ulga może zostać 
przyznana: 

........................................................... 
(data, podpis i pieczątka 

Dyrektora Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław) 

CZĘŚĆ D - DECYZJA PREZYDENT A WROCŁAWIA 

Udzielam / nie udzielam (niepotrzebne skre.1:lić) ulgi w opłacie, określonej w cenniku udostępnienia 
obiektów zarządzanych przez MCS Wrocław. 

(w przypadku udzielenia) Przyznana wysokość ulgi: I 
Liczba godzin, na którą ulga została przyznana: I 

........................................................... 
(data, podpis i pieczątka 
Prezydenta Wrocławia) 

Podpisy: 

W imieniu wnioskodawcy podpis składa osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, 

zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz 
z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa 

wnioskodawcy. 

Do wniosku należy dołączyć: 

I. Pisemną rekomendację odpowiedniego regionalnego lub polskiego związku sportowego, 
zawierającą potwierdzenie osiągniętych wyników przez wnioskodawcę. 

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław 
(51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Padere\\skiego 35). 

Wniosek złożyć można również w systemie rezerwacji obiektów MCS Wrocław, w panelu klienta -
w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Wniosek o udzielenie ulgi w opłatach, określonych w cenniku udostępnienia obiektów zarządzanych 
przez MCS Wrocław z tytułu osiągnięcia wybitnego indywidualnego lub drużynowego wyniku 

sportowego w poprzednim roku kalendarzowym 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą 
przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław ( dalej „Administrator"). 

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 
- rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi ,v opłatach, 
- przyznania i naliczenia ulgi, 
- archiwizacji dokumentacji. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1. lit b Rozporządzenia: 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

3) Przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 
- nazwa wnioskodawcy/ imię i nazwisko; 
- adres; 
- telefon; 
- e-mail; 

4) Administrator udostępnia dane osobowe: 
a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa; 
b) operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 
c) w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu 

taką informacją lub publikowane w BIP Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław 
Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie 
i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług teleinformatycznych takich jak hosting, 
dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących 
archiwizacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania. 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną. 

miejscowo.fć, data podpis 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Rezerwacji Obiektów zarządzanych przez 
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław 

(wnioskodawca- pieczątka nagłówkowa) (miejscowość, data) 

Wzór wniosku o udzielenie ulgi w opłatach, określonych w cenniku udostępnienia obiektów 
zarządzanych przez MCS Wrocław z tytułu wykorzystania określonej ilości godzin rezerwacji 

w poprzednim roku kalendarzowym 

CZĘŚĆ A - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

Dane wnioskodawcy: 

: Nazwa wnioskodawcy: 

· Adres siedziby: 

Telefon: 

e-mail: 

Czy wnioskodawca prowadzi swoją działalność na terenie Wrocławia? 
(tak/ nie) (niepotrzebne skreślić) 

Liczba wykorzystanych godzin rezerwacji w poprzednim roku kalendarzowym - należy podać ilość 

wykorzystanych godzin z wyłączeniem rezerwacji w ramach programów wspierających, realizowanych 
przez MCS Wrocław: 

: Rok kalendarzowy: 
I 

Ilość wykorzystanych godzin: 

Oświadczenie i podpis wnioskodawcy: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym: 
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CZĘŚĆ B - REKOMENDACJA DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU 
WROCŁAW 

Udzielam/ nie udzielam (niepotrzebne skreślić) rekomendacji do udzielenia ulgi w opłacie, określonej 
w cenniku udostępnienia obiektów zarządzanych przez MCS Wrocław. 

I 

(w przypadku udzielenia rekomendacji) [ 
W sokość ul i: 

' Liczba odzin, na któr ul a może zostać rz znana: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 

(data, podpis i pieczątka ' 
Dyrektora Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław) I 

c________ ______ ---- ----------------- ----~---- --- ------ ---· --------

CZĘŚĆ C - DECYZJA PREZYDENT A WROCŁAWIA 

Udzielam / nie udzielam (niepotrzebne skreślić) ulgi w opłacie, określonej w cenniku udostępnienia obiektów 
zarządzanych przez MCS Wrocław. 

(w przypadku udzielenia) przyznana wysokość ulgi: 

Liczba godzin, na którą ulga została przyznana: 

----------------- -----------------

Podpisy: 

W imieniu wnioskodawcy podpis składa osoba lub osoby upowazmone do składania oświadczeń woli, 
zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz 
z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa 
wnioskodawcy. 

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław 
(51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35). 

Wniosek złożyć można również w systemie rezerwacji obiektów MCS Wrocław. w panelu klienta -
w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Wniosek o udzielenie ulgi w opiatach, określonych w cenniku udostępnienia obiektów zarządzanych 
przez MCS Wrocław z tytułu wykorzystania określonej ilości godzin rezerwacji w poprzednim roku 

kalendarzowym 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE informujemy, że: 

I) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy 
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-6 I 2 Wrocław (dalej „Administrator"). 

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

- rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w opłatach, 

- przyznania i naliczenia ulgi, 

- archiwizacji dokumentacji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. I. lit b Rozporządzenia: przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

3) Przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

- nazwa wnioskodawcy/ imię i nazwisko; 

- adres; 

- telefon; 

- e-mail; 

4) Administrator udostępnia dane osobowe: 

a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa; 

b) operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

c) w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 
informacją lub publikowane w BIP Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław 

Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w 
imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
w celu świadczenia określonych w umowie usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub 
utrzymanie systemów informatycznych. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących 
archiwizacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania. 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną. 

miejscowo/;c,\ data podpis 
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