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Dyżury Prezydium Rady Miejskiej  (od godz. 10.00 do 

11.00): —3 i 11 września—Przewodnicząca Bogusława 

Tuchocka; 5 i 17 września —Krzysztof Czeszak; 10 i 19 

września—Maciej Wojciechowski. 

Dyżury radnych (od godz. 15.00 do  16.00): 2 września— 

Zbigniew Korylczuk; 9 września— Stanisław Ceglarek;  

16 września—Lech Daleki; 23 września—Aleksander Ja-

kowczyc, 30 września—Antoni Janik. 

Kajaki na start—Mistrzostwa w Wolsztynie 

Serdecznie Państwa zapraszamy na XIII Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 

LZS odbędą się w dniach 20—21 września  na Jeziorze Wolsztyńskim. Zgłoszenie imienne na obowiązują-

cych drukach z listą zbiorczą należy przesłać na adres: Powiatowe Zrzeszenie LZS, 64-200 Wolsztyn ul. 5 

stycznia 5A, tel. 68 – 384 56 41, fax 68 – 347 42 72, e-mail: pzlzs-wolsztyn@wp.pl  w nieprzekraczalnym 

terminie do 08.09 br. 

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 21.06 br. o godz. 10.00 w „Fala Park”, molo Wolsztyn, ul. Po-

znańska 1. Organizator prosi kluby o dokonanie deklaracji udziału w Mistrzostwach do dnia 10.07 br. pod 

adresem e-mail: pzlzs-wolsztyn@wp.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 603 130 152; 607 387 311. Bliż-

sze informacje w regulaminie dostępnym m.in. na stronie www.wolsztyn.pl 

Uroczyste otwarcie zawodów odbędzie się na molo w dniu 21.09 br. o godzinie 11.15.  Organizator za-

pewnia transmisje „on - line” oraz aktualne wyniki na stronie internetowej www.kajaki.wolsztyn.pl  

Wkrótce Jubileusz 
 OSP Wolsztyn 

14 września br. odbędą się uroczy-

stości związane z obchodami 150 - 

lecia powstania Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wolsztynie. Obchody 

rozpocznie Msza Św. w Kościele Far-

nym, a po niej o godz. 

15.zapraszamy do obejrzenia prze-

marszu ulicami  Kościelną, 5 Stycznia 

i Poniatowskiego do restauracji 

„KAUKASKA”.  

Jeśli posiadają Państwo dokumenty, zdjęcia, informacje, wycinki z gazet o OSP Wolsztyn prosimy o kon-

takt pod nr tel. 722 323 281—Henryk Żok. 

Zapraszamy  

na zawody  

na skateparku! 

W dniach 20-22 września za-

praszamy na oficjalne otwarcie 

skateparku, które połączone 

będzie z zawodami deskorolko-

wo - BMX-owymi. 

W piątek 20 września po części 

oficjalnej odbędzie się jamm 

session dla najmłodszych. W 

sobotę 21 września rozegrane 

zostaną zawody deskorolkowe, 

a w niedzielę 22 września - 

zawody BMX.  

Ponadto: koncerty, nocne jam-

my i zawody na best tricki! 

W przypadku braku pogody 

zawody tydzień później ! 

Uwaga! Przypominamy, że 

zgodnie z art. 106 kodeksu 

wykroczeń, rodzice mają obo-

wiązek pełnego nadzoru nad 

dziećmi do lat 7 przebywający-

mi na skateparku.   

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU 

1. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na 

łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach. 

2. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek 

używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały 

czas jazdy. 

3. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie 

spowodowane zaniedbaniami administratora skateparku, wyłączną 

odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń – użytkow-

nicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność. 

4. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą 

ich prawni opiekunowie. 

5. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. 

6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które 

potrafią na nie samodzielnie wjechać. 

7. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba. 

8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów 

oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione. 

9. Zabrania się wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholo-

wych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą 

stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na 

terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu 

lub środków odurzających jest zabroniona. 

10. Na terenie skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tyto-

niu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzają-

cych. 

11. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na 

terenie skateparku innym użytkownikom, będą usuwane z terenu 

skateparku przez upoważnione osoby. 

12. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom: 

- kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.), 

- z chorobami układu ruchowego, 

- z wadami serca, 

- chorym na epilepsję, 

- kobietom w ciąży. 

13. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem 

sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mie-

niu, wynikłe z korzystania z urządzeń skateparku – jako związanymi 

z ryzykiem sportowym. 

14. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urzą-

dzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do nie-

zwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewen-

tualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i po-

zostałych użytkowników. 

15. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku – nie jeździsz 

sam! 

16. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj 

innych, że właśnie zjeżdżasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) – 

poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp. 

17. Jazda na rolkach i deskorolce są to sporty niebezpieczne. Na-

wet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia 

urazów. 

PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przece-

niaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego 

przygotowania! 


