REGULAMIN UŻYTKOWANIA TWIERDZY BOYEN
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§1.
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z obiektów w Twierdzy Boyen
przy ul. Turystycznej 1 w Giżycku, której administratorem jest Giżyckie
Centrum Kultury.
2. Właścicielem Twierdzy Boyen jest Gmina Miejska Giżycko. Nadzór i kontrolę
nad prawidłowością funkcjonowania sprawuje Giżyckie Centrum Kultury.
3. Do podpisywania umów z ewentualnymi dzierżawcami poszczególnych
obiektów na terenie twierdzy upoważniony jest dyrektor Giżyckiego Centrum
Kultury.
4. Zgodnie z umową użyczenia Twierdzy Giżyckiemu Centrum Kultury, dyrektor
GCK może zawierać umowy dzierżawy obiektów twierdzy na okres nie
dłuższy niż rok. Umowy na czas od 1 roku do 3 lat wymagają zgody
burmistrza a powyżej 3 lat uchwały Rady Miejskiej.
5. Korzystający z obiektów zobowiązani są do dbałości o mienie im
wydzierżawione/użyczone.
6. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik.
7. Korzystający z obiektu zobowiązuje się do:
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych,
-zachowanie w niepogorszonym stanie użyczonych pomieszczeń,
-zabezpieczenie lokalu po zakończonych zajęciach
-zachowanie porządku i czystości.
8. Bezwzględnym warunkiem korzystania z obiektów jest zawarcie umowy.
9. Podnajemcy i członkowie zrzeszeni w klubach winni posiadać identyfikatory
i bezwzględnie zgłaszać swoją obecność w portierni.
10.Z obiektów Twierdzy Boyen mogą korzystać tylko osoby posiadające imienne
identyfikatory ze zdjęciem. Identyfikatory wykonuje administrator obiektu,tj.

Giżyckie Centrum Kultury.
11.Osoby korzystające z pomieszczeń zobowiązani są dostarczyć
administratorowi listę osób upoważnionych do posiadania identyfikatorów
oraz aktualizowanie listy w razie zmian. Osoby nie posiadające
identyfikatorów zobowiązane są do zakupienia biletu wstępu.
12.Każdorazowy pobyt osób trzecich korzystających z pomieszczeń klubowych
znajdujących się na terenie twierdzy Boyen, powinien zostać zgłoszony przez
podnajemcę kierownikowi.
13.Klucze do pomieszczeń wydawane są przez dozorcę Twierdzy Boyen osobom
upoważnionym na podstawie okazania identyfikatora . Osoba pobierając
i oddając klucze zobowiązana jest pokwitować to dozorcy.
14.Posiadający klucz od pomieszczeń
jest zobowiązany do zgłaszania
zauważonych ewentualnych zniszczeń bądź uszkodzeń bezpośrednio
kierownikowi Twierdzy Boyen.
15.Za powstałe szkody materialne i nieprzestrzeganie regulaminu konsekwencje
ponoszą osoby użytkujące udostępnione pomieszczenia.
16.W użyczanych pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia papierosów,
spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
Rozdział 2.
Postanowienia końcowe
3§
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego podpisania,
2. Regulamin jest integralną częścią umowy,
4§
1. Wszelkie inne zdarzenia nie ujęte w regulaminie należy indywidualnie uzgadniać
z Dyrektorem Giżyckiego Centrum Kultury.

