Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą
książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

GMINNY OŚRODEK SPORTU REKREACJI I TURYSTYKI,
czyli w skrócie GOSRiT znajduje się przy ulicy Mickiewicza 22 w Luzinie.

Budynek Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki (GOSRiT)
Tutaj jest główny budynek, w którym znajduje się:
•

biuro dyrektora oraz pracowników GOSRiT,

•

hala widowiskowo-sportowa,

•

salka gimnastyczna

•

antresola

•

szatnie

hala sportowa
W budynku znajdują się:
•

Dyrektor GOSRiT,

•

Kierownik obiektu,

•

Instruktor Dyscypliny Sportu,

•

Główna Księgowa,

•

Referat Księgowo-Administracyjny

Wejście do Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki (GOSRiT)

Dyrektorem GOSRiT jest Piotr Klecha

Piotr Klecha, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
Dyrektorowi w pracy pomagają:
•

Kierownik obiektu,

•

Instruktor Dyscypliny Sportu,

•

Główna Księgowa,

•

Referat Księgowo-Administracyjny.

Czym zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki (GOSRiT)?

Do zadań GOSRiT w zakresie Sportu i Rekreacji należy:
•

dbanie o tereny i obiekty sportowe,

•

organizowanie i obsługa imprez sportowych,

•

organizowanie imprez rekreacyjnych i rozrywkowych,

•

organizowanie zawodów szkolnych,

•

organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy,

Do zadań GOSRiT w zakresie Turystyki należy:
•

promocja turystyczna gminy,

•

współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i innymi organizacjami działającymi w
Polsce

Terenem działania GOSRiT jest teren Gminy Luzino
Obiekty, którymi zajmuje się ośrodek:
•

Hala Widowiskowo- Sportowa im. Marszałka Macieja Płażyńskiego

•

Stadion Gminny w Luzinie,

•

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”

•

Boisko sportowe w Kębłowie

•

Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr. 1

Kontakt z pracownikami GOSRiT
Siedziba GOSRiT czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 22.00

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer (058)678-05-54
Możesz też wysłać e-mail na adres: m.warzecha@gosrit.luzino.pl

Jeśli przyjedziesz do nas autem i jesteś osobą niepełnosprawną,
zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu.

znak miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych

