
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z miejsca do grillowania 

Na podstawie § 4 ust. 6 pkt 10 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach nadanego 
uchwałą Nr XXVII/351/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zarządzam co następuje: 

§ 1.  

Ustalam Regulamin korzystania z miejsca do grillowania w brzmieniu określonym w załączniku 
do niniejszego zarządzenia, zwany dalej Regulaminem. 

§ 2.  

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam  Zastępcy Dyrektora i kierownikowi Zespołu 
Obiektów Nr III Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Dyrektor Ośrodka Sportu   
i Rekreacji w Suwałkach 

 
 

mgr Waldemar Borysewicz 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA DO GRILLOWANIA

1. Miejsce do grillowania jest obiektem administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, tel. 87 566 32 82, e-mail:
sekretariat@osir.suwalki.pl.

2. Każdy korzystający z miejsca do grillowania jest zobowiązany do zapoznania się niniejszym

regulaminem i przestrzegania jego zasad. Korzystanie z miejsca do grillowania jest równoznaczne
z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się
do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

3. Korzystanie z miejsca do grillowania jest bezpłatne.

4. Miejsce do grillowania jest ogólnodostępne, pod warunkiem zachowania ciszy nocnej od godz.

22.00 do godz. 6.00.

5. Organizatorem grilla może być wyłącznie osoba pełnoletnia, natomiast osoby poniżej 18 roku

życia mogą korzystać z grilla wyłącznie pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Dopuszcza się rozpalanie ognia tylko w miejscach do tego przeznaczonych – betonowym grillu.

7. Zapewnienie materiałów do rozpalania grilla i utrzymania ognia na grillu leży w gestii

korzystających.

8. Do grilla należy stosować wyłącznie węgiel drzewny lub brykiet.

9. Na terenie miejsca do grillowania i w jego bezpośrednim sąsiedztwie zabrania się:
· palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,

· spożywania alkoholu i innych używek,

· zaśmiecania terenu, odpadki należy wrzucić do odpowiednio oznaczonych koszy na śmieci

znajdujących się w pobliżu miejsca do grillowania,

· rozpalania grilla poprzez użycie gałęzi, gazet, materiałów pirotechnicznych, materiałów łatwo

palnych (np. nafta, benzyna) oraz szkodliwych substancji chemicznych,

· używania wulgarnego słownictwa, zachowania w sposób agresywny czy zagrażający zdrowiu

lub życiu.

10. Dzieci i młodzież powinny zachowywać bezpieczną odległość od otwartego źródła ognia.

11. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z miejsca do grillowania odpowiedzialność
ponosi osoba korzystająca lub rodzic/opiekun prawny korzystającego.

12. Osoba korzystająca z miejsca do grillowania odpowiada za zachowanie porządku, rozpalenie oraz
całkowite wygaszenie ognia po zakończonym użytkowaniu.

13. Popiół powstały podczas grillowania należy wysypać do odpowiedniego pojemnika znajdującego
się w sąsiedztwie grilla.

14. Podczas grillowania zaleca się korzystanie z jednorazowych aluminiowych tacek.

15. Korzystający z miejsca do grillowania zobowiązany jest do pozostawienia po sobie ładu

i porządku.

16. Osoby korzystające z miejsca do grillowania powinny przestrzegać obowiązujących przepisów

sanitarnych.

Załącznik do zarządzenia Nr 15/2021

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

z dnia 16 czerwca 2021 r.
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17. Miejsce do grillowania jest monitorowane.

18. Wszystkie usterki, skargi i wnioski, a także akty wandalizmu należy zgłaszać administratorowi
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

19. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach nie ponosi odpowiedzialności faktycznej i prawnej

za ewentualne szkody w mieniu podmiotów trzecich niezależnych od OSiR w Suwałkach

powstałych w wyniku i/lub podczas korzystania z miejsca do grillowania.
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