
 

ZARZĄDZENIE NR   13/2019 

Dyrektora Parku Kultury w Powsinie  

z   29 października 2019 r. 
 

w sprawie wprowadzenia regulaminów: kortów tenisowych, kręgielni i siłowni w pawilonie 

rekreacyjno-sportowym w Parku Kultury w Powsinie 

 

 

Na podstawie: 

- § 4 ust. 1 oraz ust. 6  Regulaminu Organizacyjnego Parku Kultury w Powsinie stanowiącego 

załącznik do zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 1 września 

2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Parku Kultury w Powsinie”, 

-§3 ust.4 oraz §6 ust.1 Statutu Parku Kultury w Powsinie , stanowiącego Załącznik do 

Uchwały Nr III/23/2002 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie 

przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Park Kultury w Powsinie w 

jednostkę budżetową , zarządza się co następuje: 

 

                                                                         §1  

Wprowadza się regulamin kortów tenisowych w pawilonie rekreacyjno-sportowym  

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Wprowadza się regulamin kręgielni w pawilonie rekreacyjno-sportowym w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§3 

Wprowadza się regulamin siłowni w pawilonie rekreacyjno-sportowym w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

                                                                         §4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi ds. obsługi Parku w Parku Kultury  

w Powsinie. 

 

                                                                         §5 

Regulaminy podlega publikacji na stronie internetowej Parku Kultury w Powsinie  

i wywieszeniu w recepcji pawilonu rekreacyjno-sportowego.  

                                                                          

§6 

Traci moc zarządzenie nr 27/2016 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 27 grudnia 

2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu siłowni  w pawilonie rekreacyjno-sortowym 

oraz zarządzenie nr 32/2017 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z 22 grudnia 2017 roku w 

sprawie wprowadzenia regulaminu kortów tenisowych w pawilonie rekreacyjno-sportowym 

w Parku Kultury w Powsinie 

 

§7  

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku. 

2. Klienci posiadający abonamenty i karnety zakupione przed datą wejścia niniejszego 

zarządzenia w życie, a zachowujące ważność po 1 listopada 2019 roku mają prawo do zwrotu 



środków za niewykorzystane usługi w przypadku braku zgody na postanowienia 

wprowadzonych regulaminów. 

 

 

 

 


