REGULAMIN
programu OTWARTA PRZESTRZEŃ w ramach projektu
Przestrzenie Sztuki w Katowicach
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
1.
2.

W tym regulaminie określamy zasady uczestnictwa w programie OTWARTA PRZESTRZEŃ zwanym
później programem.
Celem stworzenia i przestrzegania regulaminu jest zapewnienie sprawnej i bezpiecznej pracy
uczestników programu oraz realizatorów projektu Przestrzenie Sztuki w Katowicach.
Regulamin dotyczy korzystania z sali 211 zlokalizowanej w budynku Katowice Miasto Ogrodów przy Pl.
Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przed skorzystaniem z sali w ramach programu należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
Aby przystąpić do programu, należy przesłać zgłoszenie zgodnie z podanym w załączniku
formularzem pod adres: katowice.ps.taniec@gmail.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w załączonym do regulaminu oświadczeniu.
Użytkownikami sali w ramach programu mogą być osoby, których zgłoszenie zostało zaakceptowane
przez koordynatora projektu Przestrzenie Sztuki Katowice.
Bezwzględnym warunkiem korzystania z programu, jest użytkowanie sali w celach niezarobkowych.
Korzystanie z sali może odbywać się wyłącznie według ustalonego wcześniej harmonogramu,
uzgodnionego z organizatorem.
Osoba, która nie będzie korzystać z sali według ustalonego wcześniej harmonogramu, zobowiązuje się
poinformować o tym organizatorów przynajmniej jeden dzień przed zaplanowanym terminem.
Uczestnicy korzystający z sali w ramach programu, biorą pełną odpowiedzialność za własne
zdrowie i bezpieczeństwo oraz zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych
z epidemią COVID-19 (stosowanie maseczek, zachowanie odległości, dezynfekcja rąk).
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za obsługę sprzętu audio.
Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo osób
korzystający z sali w ramach programu, odpowiedzialna jest osoba lub organizacja składająca
zgłoszenie.
Uczestnicy programu zobowiązują się do pozostawienia przestrzeni w stanie w jakim zastali ją
wchodząc do sali.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
1.
2.
3.
4.

Za przedmioty wartościowe pozostawione na sali 211 i na terenie KMO realizatorzy projektu
Przestrzenie Sztuki oraz KMO, nie ponoszą odpowiedzialności.
Jakiekolwiek zniszczenia czy uszkodzenia sprzętu, uczestnik programu jest zobowiązany niezwłocznie
zgłosić osobie wyznaczonej do kontaktu, wskazanej w punkcie III, podpunkt 5.
Jeśli szkody lub uszkodzenia sprzętu zostaną spowodowane przez uczestnika programu podczas
korzystania z sali, zostanie on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawienia powstałej szkody.
Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bhp, p-poż oraz niniejszego regulaminu
KMO i PS nie ponoszą odpowiedzialności.
Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony organizatora:

Angelika Karal – tel. 697869510 / Łukasz Zgórka – tel. 501659303 / Sebastian Wiertelak- tel. 535553557

