Общото събрание на членовете на Пенсионерски клуб „Втора младост” с. Патреш,
на основание чл.9 от Наредба за организацията и дейността на клубовете на
пенсионерите и клуба на хората с увреждания на територията на Община Павликени,
публикувана на сайта на Община Павликени на 14.05.2014 г. прие

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ВТОРА МЛАДОСТ” С. ПАТРЕШ

I.

Разрешени дейности в клуба:

1. Честване на празници – национални, местни, църковни и др.
2. Изнасяне на беседи, лекции и др.
3. Четене на книги, вестници, списания.
4. Художествена самодейност.
5. Игри на шах, табла, „Не се сърди човече”, домино и карти.
6. Честване на рождени и именни дни.
7. Ползване на помещението за провеждане на избори и референдуми от
национално и местно значение.
II.

Забранени дейности в клуба:

1. Тютюнопушене и продажба на цигари и цигарени изделия.
2. Продажба на алкохол, с изключение на бира.
3. Провеждане на партийни събрания и политическа агитация.
4. Отдаване под наем на трети лица.

III.

Функции на уредника на клуба:

1. Зарежда бюфета с разрешени стоки.
2. Събира членски внос в срок до 30 март на текущата година.
3. Събира такси за организирани от клуба тържества и екскурзии.
4. Взема участие в подготовка и провеждане на тържества, мероприятия,
събития и др., свързани с дейността на клуба.
5. Поддържа реда и хигиената на клуба.
6. Последната събота от месеца се определя за санитарен полуден.
7. Работно време от вторник до събота вкл. от 08,00 ч. до 12,00 ч. Почивни
дни: неделя и понеделник.
IV.

Заключителни разпоредби:

1. Правилника за вътрешния ред може да бъде допълван или изменян със
Заповед на Кмета на Община Павликени и от Общо събрание на членовете
на Пенсионерски клуб с. Патреш.
2. Правилника влиза в сила от 10.07.2014 г.
3. Контрол за спазване на настоящия правилник да се осъществява от
Уредника и Председателя на клуба.

09.07.2014 г.
с. Патреш
Марийка Камбурова
Председател на пенсионерски клуб
с. Патреш

