Załącznik do Zarządzenia nr 1/V/2020 r.
Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury
z dnia 27.05.2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW
ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY
§1
Postanowienia ogólne
1. Miejski Klub im. Jana Kiepury (dalej: „Klub”) zarządza następującymi obiektami:
a) Energetycznym Centrum Kultury, przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu, zwanym dalej ECK.
b) Klubem Kiepury, przy ul. Będzińskiej 6 w Sosnowcu.
c) Salą Widowiskowo – Koncertową „Muza”, przy ul. Warszawskiej 2 w Sosnowcu, zwaną dalej
Muzą.
2. Oprócz niniejszego regulaminu, na terenie każdego z obiektów obowiązują normy przeciwpożarowe,
bhp, sanitarne, porządkowe i organizacyjne oraz regulaminy zajęć.
3. Użytkownikami obiektów Klubu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia
regulaminów wskazanych w ust. 2, a ponadto zobowiązały się do ich przestrzegania i stosowania.
§2
Podstawowe informacje
1. Klub bezpośrednio kieruje funkcjonowaniem obiektów, w szczególności w zakresie określania
terminów imprez / zajęć kulturalnych / konferencji / szkoleń / pokazów etc., ustalania harmonogramów
korzystania z obiektów oraz uzgadniania form i trybów aktywności podejmowanych na ich terenie.
2. Klub na podstawie indywidualnych umów cywilnoprawnych może oddać obiekty do używania na
rzecz innych podmiotów. Warunki używania obiektów każdorazowo precyzuje zawarta umowa
cywilnoprawna.
3. Obiekty wyposażone są w system monitoringu wizyjnego. System pozwala rejestrować:
a) Wizerunek każdej osoby przebywającej w obiekcie.
b) Przebieg zdarzeń / zachowanie osób przebywających na terenie obiektu.
4. Przebywanie na terenie obiektów jest równoznaczne z rejestrowaniem przez Klub wizerunku
użytkownika oraz podejmowanych przez niego czynności / zachowań. Administratorem utrwalonych
danych osobowych jest Klub.
5. Nagrania z monitoringu mogą stanowić podstawę dla weryfikacji i oceny wszelkich zdarzeń, które
wystąpiły na terenie obiektu, włącznie z zabezpieczeniem materiałów dla celów dowodowych
i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Nagrania z monitoringu mogą zostać udostępnione
organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości.
6. Obiekty Klubu podlegają całodobowej ochronie fizycznej mienia i osób. Usługę ochrony realizuje
podmiot wyłoniony przez Klub w trybie zamówienia publicznego. Zakres uprawnień i obowiązków
pracowników ochrony reguluje umowa zawarta przez Klub z podmiotem świadczącym tą usługę.
7. Pracownicy ochrony uprawnieni są w szczególności do:
a) Uruchamiania procedur alarmowych w razie jakiegokolwiek zagrożenia.
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b) Podejmowania działań przymusu bezpośredniego w celu wyeliminowania zagrożenia.
c) Sprawdzania stanu zabezpieczenia pomieszczeń.
d) Pilnowania wygaszania światła oraz wyłączania wszelkich urządzeń elektrycznych
nieprzystosowanych do pracy ciągłej.
e) Weryfikacji zamknięcia pomieszczeń po zakończonej pracy.
f) Weryfikacji zamknięcia drzwi korytarzy, drzwi przeciwpożarowych w czasie ich nie używania
i w związku z zakazem czasowego lub stałego blokowania mechanizmów samozamykających
drzwi.
g) Bezdotykowego pomiaru temperatury ciała u każdej osoby przebywającej w obiektach.
h) Sprawdzania czy osoby przebywające na terenie obiektów posiadają założone rękawice
i maseczki / przyłbice ochronne.
i)

Wypraszania z obiektów lub nie wpuszczania na teren obiektów osób, które:
•

Nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności dotyczących
profilaktyki działań przeciwepidemicznych.

•

Nie wyrażą zgody na bezdotykowy pomiar temperatury ciała lub u których temperatura
ciała przekracza 37 stopni celcjusza.

•

Nie posiadają własnych rękawic i maseczek / przyłbic ochronnych.

8. Fakt zapewnienia przez Klub usług ochrony mienia i osób nie rozciąga się na zabezpieczenie
przedmiotów / mienia użytkowników wnoszonych na teren obiektów. Klub nie zapewnia ochrony
mienia / majątku użytkowników obiektów i nie odpowiada za jego utratę, uszkodzenie lub zniszczenie.
10. Żaden z obiektów Klubu nie może być wykorzystywany do celów mieszkalnych.
§3
Zasady wstępu i przebywania na terenie obiektów Klubu
1.

Przy

uwzględnieniu

zasad

stosowania

profilaktyki

przeciwepidemicznej

wynikających

z obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych niniejszego regulaminu, na terenie obiektów
Klubu mogą przebywać:
a) Uczestnicy zajęć / konferencji / spotkań etc. organizowanych na terenie obiektów.
b) Osoby, które zawarły z Klubem umowy, których przedmiot wiąże się z korzystaniem
z obiektów.
c) Osoby zaproszone przez Klub lub przez podmioty korzystające z obiektów na podstawie umów
zawartych z Klubem.
d) Osoby posiadające ważny bilet wstępu / zaproszenie / kartę wstępu na imprezę organizowaną
na terenie obiektu.
e) Osoby posiadające identyfikatory wydane przez organizatora imprezy lub Klub.
f) Przedstawiciele ustawowi / opiekunowie prawni osób małoletnich uczestniczących
w zajęciach / imprezach organizowanych na terenie obiektu.
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2. W związku z zasadami stosowania profilaktyki przeciwepidemicznej, w sali sportowej (nr 010),
obowiązują dodatkowe obostrzenia, tzn.:
a) Kategoryczny zakaz korzystania z prysznicy
b) Maksymalna ilość osób przebywających z sali w tym samym czasie to 3 osoby
c) Każda kolejna grupa może wejść na salę po upływie godziny od opuszczenia jej przez grupę
poprzednią
d) Wszystkie osoby przebywające na sali są zobowiązane do otworzenia okien podczas jej
opuszczania w celu przewietrzenia pomieszczenia
3. Osoby przebywające na terenie każdego z obiektów mogą zostać poproszone przez służbę
porządkową lub ochronę obiektu do okazania biletu albo innego dokumentu uprawniającego do wstępu.
4. Osoby małoletnie, w wielu do lat 12 - mogą korzystać z wind w ECK i Muzie tylko pod opieką osób
dorosłych.
5. Osoby wchodzące do obiektów mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu
zawartości rzeczy lub bagażu przez służby porządkowe organizatora imprezy lub ochronę obiektu.
6. Dostęp do Obiektu może być ograniczony w związku z organizacją imprez lub w razie wystąpienia
jakichkolwiek potrzeb Klubu.
7. Na teren obiektów nie będą wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
8. Parking wokół obiektu ECK jest parkingiem niestrzeżonym. Maksymalny okres nieodpłatnego
parkowania wynosi 12 godzin od chwili wjazdu na parking. Po tym terminie Klub będzie naliczać opłatę
za parkowanie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub
uszkodzenia pojazdów na terenie parkingu.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe użytkownika lub
stanowiące wyposażenie pojazdu użytkownika.

§4
Bilet wstępu, zaproszenie, karta wstępu na imprezy
1. Bilet wstępu, zaproszenie lub karta wstępu upoważniają do:
a) Poruszania się po strefach i sektorach przeznaczonych dla publiczności oraz zajęcia określonego
miejsca.
b) Uczestnictwa w imprezie w czasie określonym przez jej organizatora.
2. Uczestnik imprezy zobowiązany jest w szczególności do:
a) Okazania służbom porządkowym organizatora imprezy ważnego biletu wstępu lub zaproszenia
lub karty wstępu.
b) Korzystania z wejść i wyjść oraz układu komunikacyjnego wyznaczonych dla potrzeb imprezy.
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c) Zachowywania się w sposób kulturalny, stosownie do rodzaju organizowanej imprezy.
d) Posiadania biletu wstępu, zaproszenia lub karty wstępu przez cały czas przebywania w obiekcie.
e) Niezwłocznego zgłaszania służbom porządkowym / ochronie dostrzeżonych zagrożeń dla
bezpieczeństwa osób lub mienia.
f) Stosowania się do komunikatów wydawanych przez organizatora imprezy, służby porządkowe
lub ochronę obiektu.
.
§5
Obowiązki osób przebywających w obiektach zarządzanych przez Klub
1. Użytkownicy obiektów zobligowani są do:
a) Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu i służb ochrony.
b) Posiadania własnych rękawic i maseczek / przyłbic ochronnych.
c) Zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania
w obiekcie.
d) Założenia rękawic ochronnych przez cały okres przebywania w obiekcie.
e) Dezynfekcji dłoni każdorazowo przy wejściu i wyjściu z obiektu.
f) Zachowania co najmniej dwumetrowego dystansu pomiędzy osobami w przestrzeniach
ogólnodostępnych.
g) Wpisywania się do książki wejść i wyjść.
h) Zachowania czystości i porządku.
i)

Zachowywania się w taki sposób aby nie zakłócać korzystania z obiektu przez innych
użytkowników.

2. Użytkownikom obiektów zabrania się:
a) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich
substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu i produktów nikotynowych,
w tym e-papierosów.
c) Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji
odurzających i psychotropowych.
d) Wnoszenia i posiadania na terenie obiektu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla
zdrowia lub życia. a także napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i
psychotropowych.
e) Wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem psów
przewodników.
f) Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
g) Maskowania twarzy w celu utrudnienia identyfikacji.
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h) Przebywania w strefach wyłączonych do korzystania.
i)

Blokowania przejść, wejść i wyjść ewakuacyjnych oraz zawężania szerokości wejść
i wyjść, stania i siadania na schodach.

j) Blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratunkowych, dróg
ewakuacyjnych.
k) Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard / rac etc.
l)

Pisania, rysowania lub malowania na ścianach, drzwiach i urządzeniach oraz ich oklejania
jakimikolwiek drukami.

m) Prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym sprzedawania jakichkolwiek
towarów, biletów, kart wstępu bez zgody Klubu.
n) Rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia zbiórek
pieniężnych bez zgody Klubu.
o) Używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie obiektu w sposób niezgodny
z ich przeznaczeniem.
§6
Zasady korzystania z szatni
W okresie zagrożenia epidemicznego szatnie w obiektach Klubu są nieczynne.
§7
Postanowienia końcowe
1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy użytkowników obiektów lub innych
podmiotów, a w szczególności za szkody wyrządzone wskutek nie przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu lub innych regulaminów, instrukcji obowiązujących na terenie obiektu.
2. Użytkownicy obiektów odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich
działaniem lub zaniechaniem. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają
przedstawiciele ustawowi / opiekunowie prawni.
3. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie
obiektów przepisów, zostaną zobligowane do opuszczenia obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych
opłat.
4. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą
rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Klubu.
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