
ZARZĄDZENIE Nr 11c/10 
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

z dnia 15 stycznia 2010 roku 
 

w sprawie zasad korzystania z boiska do siatkówki na terenie Ośrodka Wczasowego 
„Przywodny” w Jarosławcu, 76-107, ul. Spacerowa 6 

 
Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 6 załącznika Nr 1 do uchwały  

Nr XXXV/367/09 Rady Gminy Postomino z dnia 25 września 2009 r. w sprawie 
utworzenia Centrum Kultury i Sportu w Postominie i nadania statutu  
(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78, poz. 2055), zarządzenia Nr 281/2009 Wójta Gminy Postomino 
z dnia 30 grudnia 2009 r. oraz § 2 umowy uŜyczenia  
Nr 72243-2/1/2010 z dnia 01 stycznia 2010 r. zawartej między Gminą Postomino  
a Centrum Kultury i Sportu w Postominie zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Ustalam zasady korzystania z boiska do siatkówki na terenie Ośrodka 

Wczasowego „Przywodny” w Jarosławcu, 76-107, ul. Spacerowa 6, stanowiące 
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu  

i Specjaliście ds. turystyki Centrum. 
 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 

 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 11c/2010 

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 
z dnia 15 stycznia 2010 roku 

 

Zasady korzystania z boiska do siatkówki na terenie Ośrodka Wczasowego 
„Przywodny” w Jarosławcu,  76-107, ul. Spacerowa 6 

 

§ 1. Boisko do siatkówki na terenie Ośrodka Wczasowego „Przywodny” w Jarosławcu 
uŜytkowany jest przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie, zwane dalej 
Centrum, 76-113 Postomino 97, tel./fax: (59) 810-93-73, e-mail: ckis@postomino.pl 

 
§ 2. Wyłącznie osoby korzystające z usług noclegowych Ośrodka Wczasowego 

„Przywodny” w Jarosławcu, zwanego dalej Ośrodkiem są uprawnione do 
korzystania z boiska do siatkówki zorganizowanego na jego terenie. 

 
§ 3. Boisko do siatkówki, zwane dalej boiskiem jest miejscem aktywności sportowo-

rekreacyjnej mieszkańców Ośrodka. 
 
§ 4. 1. Dzieci i młodzieŜ, w szczególności uczestnicy kolonii i biwaków mogą korzystać  

z boiska wyłącznie w obecności opiekuna, który odpowiada za ich 
bezpieczeństwo. 

2. Przed rozpoczęciem korzystania z boiska zainteresowani winni zapoznać się z 
niniejszymi zasadami oraz poznać podstawowe zasady BHP i p.poŜ. 

 
§ 5. 1.  Wszelkie uszkodzenia, usterki i wady boiska i jego urządzeń naleŜy zgłaszać do 

recepcjonisty Ośrodka, który nadzoruje jego stan techniczny. 
2. W przypadku powstania szkody Centrum wzywa do jej naprawy lub 

zadośćuczynienia finansowego do wysokości kosztów poniesionych na jej 
usunięcie. 

 
§ 6. Wniesienie opłaty za korzystanie z usług noclegowych Ośrodka nie stanowi 

ubezpieczenia osób i mienia od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie 
Ośrodka, w tym boiska, ani kradzieŜy czy zniszczenia mienia. 

 
§ 7. Na terenie boiska obowiązuje zakaz: 

1) wprowadzania psów i innych zwierząt, 
2) wspinania się po konstrukcjach koszowych i bramkach, 
3) niszczenia urządzeń, zieleni i ławek, 
4) jazdy po boisku pojazdami, 
5) palenia wyrobów tytoniowych, 
6) spoŜywania napojów alkoholowych, 
7) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych 

środków odurzających, 
8) zaśmiecania terenu. 

 
§ 8. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do 

zachowania ładu i porządku na terenie boiska oraz przestrzegania powyŜszego 
regulaminu. 


