REGULAMIN OBIEKTU
Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze
(zwany dalej regulaminem)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
2.
3.
4.

Regulamin dotyczy budynku oraz terenu Jeleniogórskiego Centrum Kultury (zwane dalej JCK) przy ulicy
Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze.
Regulamin obiektu podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku oraz na stronie internetowej JCK –
www.jck.pl
Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się z niniejszym regulaminem
i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień.
Wszystkie osoby obecne w obiekcie, są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych osób i przestrzegać zaleceń pracowników JCK lub organizatora imprezy.

BUDYNEK JCK
§2
1.
2.

3.

4.

Uczestników wszelkich imprez, spotkań, zajęć, pokazów obowiązuje całkowity zakaz przebywania w obiekcie pod
wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków, itp.
Na terenie obiektu JCK zabrania się:
a)
spożywania napojów alkoholowych (za wyjątkiem klubu Kwadrat),
b)
palenia tytoniu, stosowania środków odurzających, narkotyków itp.,
c)
zakłócania porządku i spokoju,
d)
zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji,
e)
wprowadzania zwierząt.
Na teren obiektu JCK nie wolno wnosić:
a)
napojów alkoholowych, wszelkich środków odurzających, narkotyków, itp.,
b)
przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych,
c)
broni wszelkiego rodzaju i amunicji, w tym kijów, pałek, noży, maczet itp. mogących być narzędziami
niebezpiecznej agresji.
d)
pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
e)
fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych.
Osoby posiadające przedmioty zabronione, o których mowa w ust. 3 nie mają prawa przebywania na terenie
JCK.

SALA WIDOWISKOWA
§3
1.
2.
3.

4.

Wejście na salę widowiskową możliwe jest wyłącznie w przypadku imprez z udziałem publiczności, oraz
zorganizowanych zajęć, szkoleń, spotkań autorskich, prelekcji itp.
Wejście na wszystkie imprezy, odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu.
W przypadku imprez dla osób powyżej 18 roku życia oraz imprez podwyższonego ryzyka, służba porządkowa i
pracownicy JCK, w uzasadnionych przypadkach mają prawo do legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,
a służba porządkowa do kontrolowania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających w obiekcie.
W przypadku organizacji przez JCK imprez z udziałem publiczności w klubie Kwadrat, zastosowanie mają
odpowiednio pkt 2 i 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§4
W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu, zakłócających imprezę pracownicy JCK lub służby
porządkowej będą stosować następujące środki:
a)
wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,
b)
nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,
c)
zawiadomienie Policji lub ochrony.

§5
Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w obiekcie powoduje odpowiedzialność sprawcy w wysokości 100% wartości
szkody.

§6
Korzystający z obiektu JCK zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz
pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie JCK.

§7
JCK nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także
rzeczy i sprzęt pozostawiony w obiekcie.

Jelenia Góra, 24.03.2015r.

