Regulamin korzystania z pomieszczeń
Domu Kultury w Ustce oraz Bałtyckiego Centrum Kultury

1.

Dom Kultury w Ustce jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną.

2.

Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z pomieszczeń Domu Kultury (DK)
przy ul. Kosynierów 19 oraz pomieszczeń Bałtyckiego Centrum Kultury (BCK)
przy ul. Kosynierów 21.

3.

Dysponujemy następującymi pomieszczeniami:
Bałtyckie Centrum Kultury:
- sala wystawowa,
- sala audiowizualna (rzutnik, ekran, max. do 30 osób),
- sala kameralna z pianinem.
Dom Kultury:
- sala wielofunkcyjna z pianinem,
- sala widowiskowa z fortepianem.

4.

Z pomieszczeń mogą korzystać mieszkańcy miasta Ustki: animatorzy, pasjonaci, grupy
nieformalne, instytucje i organizacje pozarządowe realizujące lub chcące realizować
działania kulturalne w naszym mieście (wcześniej podane do akceptacji Dyrektora DK).
Dzieci i młodzież mogą korzystać z pomieszczeń w grupach pod opieką osoby dorosłej.

5.

Dom Kultury udostępnia pomieszczenia DK i BCK na organizowanie spotkań, szkoleń,
wystaw, koncertów, prób zespołów amatorskich itp.

6.

Zainteresowani mogą korzystać z pomieszczeń systematycznie lub jednorazowo,
po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Dyrektorem Domu Kultury w Ustce, nie później
niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego przedsięwzięcia.

7.

Korzystający z pomieszczeń DK i BCK jest odpowiedzialny za:
-

przestrzeganie

przepisów

bezpieczeństwa

i

przeciwpożarowych, zachowanie porządku i czystości,

higieny

pracy

oraz

przepisów

- zachowanie pomieszczenia i jego wyposażenia w niepogorszonym stanie,
- zabezpieczenie pomieszczenia po zakończonych zajęciach (sprawdzenie czystości, zdanie
kluczy)
8.

Korzystający z pomieszczeń zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych zniszczeń,
bądź uszkodzeń sprzętu lub sali pracownikowi DK.

9.

Za ewentualne szkody materialne i nieprzestrzeganie regulaminu konsekwencje finansowe
ponosi organizator spotkania, wystawy, koncertu, konferencji, itp.

10. Na terenie DK i BCK panuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i środków
łatwopalnych.
11. W pomieszczeniach DK oraz BCK obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu
oraz innych środków odurzających, zakaz wstępu osobom w stanie wskazującym na ich
użycie.
12. W razie zaistnienia, czy podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających
na terenie BCK lub DK, korzystający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie odpowiednie służby i personel Domu Kultury.
13. Dom Kultury prowadzi także działalność gospodarczą – wynajem pomieszczeń podmiotom
działalności gospodarczej, instytucjom i osobom indywidualnym na zasadach komercyjnych
(odpłatnie) - po wcześniejszej akceptacji działalności najemcy przez Dyrektora DK.

