Regulamin porządkowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
z dnia 25.02.2010 r.
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
zwanego dalej GOK.
2. Przebywać na terenie GOK oraz korzystać z pomieszczeń i urządzeń mogą osoby lub
grupy wyłącznie pod opieką instruktora prowadzącego w godzinach jego pracy lub
w godzinach imprez organizowanych przez GOK. Przebywanie na terenie GOK
w innych przypadkach lub godzinach może nastąpić wyłącznie za zgodą Dyrektora
GOK.
3. Zachowanie osób przebywających na terenie GOK powinno odpowiadać zachowaniu
obowiązującemu w miejscach publicznych, nie stwarzać zagrożenia innym osobom
oraz mieniu.
4. Osoby przebywające w pomieszczeniach GOK są zobowiązane do zachowania ładu
i czystości. W okresie jesienno – zimowym mile widziana jest zmiana obuwia lub
obuwie ochronne.
5. Sprzęt muzyczny, gry zręcznościowe, różnego rodzaju sprzęt i urządzenia należy
wypożyczać u pracowników GOK po uprzednim wpisaniu danych w rejestrze
wypożyczeń sprzętu i urządzeń GOK. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
wymienionych przedmiotów należy dokonać zwrotu kwoty odpowiadającej ich
wartości.
6. Wprowadza się następujące zakazy:
1/ zabrania się wnoszenia, spożywania i korzystania na terenie GOK z następujących
przedmiotów: broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń
lub pocisk, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
butelek wykonanych z kruchego, pękającego materiału, fajerwerków, kul świecących
i innych środków pirotechnicznych, napojów alkoholowych, narkotyków lub innych
środków odurzających,
2/ zabrania się użytkowania pomieszczeń, obiektów i urządzeń w sposób niezgodny
z ich przeznaczeniem,
3/ zabrania się wprowadzania zwierząt na teren GOK z wyjątkiem psów
przewodników osób niepełnosprawnych.
7.1. Osoby nie przestrzegające poleceń zawartych w niniejszym regulaminie podlegają
odpowiedzialności karnej na podstawie przepisu z art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) i Kodeksu wykroczeń.
2. Za osoby nieletnie przebywające na terenie GOK oraz ich czyny odpowiadają ich rodzice
lub opiekunowie prawni.

