Załącznik nr 1 do Zarządzenia 25/2019
Dyrektora Tarnogórskiego Centrum
Kultury z dnia 8 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN
DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO „OLBRZYM”
Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA
§1
Dyskusyjny Klub Filmowy „Olbrzym” w dalszej części Regulaminu zwany jest Klubem.
§2
Siedzibą Klubu jest miasto Tarnowskie Góry. Spotkania Klubu odbywają się w Tarnogórskim
Centrum Kultury, dalej zwanym TCK.
§3
Klub jest członkiem Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych.
Rozdział II
CELE, CHARAKTER I FORMUŁA DZIAŁALNOŚCI
§4
Klub jest zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej.
§5
Za merytoryczną i finansową działalność Klubu odpowiada Dyrektor TCK zgodnie
z obowiązującym Statutem Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach.
§6
Celem Klubu jest wspieranie rozwoju kulturalnego mieszkańców miasta Tarnowskie Góry
poprzez udostępnianie wartościowej twórczości filmowej o wysokich walorach artystycznych
i estetycznych, poruszającej istotną problematykę społeczną oraz szeroko rozumianą tematykę
humanistyczną.
§7
Do osiągnięcia powyższego celu Klub dąży przez:
a) systematyczne organizowanie pokazów filmowych, w szczególności produkcji
o walorach artystycznych, prelekcji, dyskusji, spotkań z naukowcami, twórcami
i krytykami filmowymi;
b) organizowanie i współorganizowanie z zainteresowanymi instytucjami
i organizacjami, przeglądów, festiwali i imprez filmowych;
c) organizowanie spotkań, warsztatów poświęconych współczesnym zjawiskom
i tendencjom w kulturze medialnej, cyfrowej i informacyjnej;
d) inne formy działania ustalone przez Klubowiczów z Dyrektorem TCK.
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Rozdział III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
1. Klubowiczem może zostać każdy, kto deklaruje aktywne uczestnictwo w realizacji
celu Klubu.
2. Status klubowicza uzyskuje się poprzez zakup karnetu miesięcznego na pokazy
filmowe wyświetlane w Klubie oraz pobranie legitymacji klubowicza, obowiązującej
w jednym sezonie artystycznym (od października do czerwca), w kasie TCK.
Klubowicz może stawić się u koordynatora Klubu z nabytym karnetem i legitymacją
w celu jej ostemplowania. Legitymacja ze stemplem jest ważna w miesiącu, w którym
klubowicz wykupił karnet i uprawnia do korzystania ze zniżek w Miejskim Kinie
Olbrzym. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 1.
§9
Do obowiązków klubowicza należą:
a) branie czynnego udziału w przedsięwzięciach Klubu, w szczególności przez
systematyczne uczęszczanie na pokazy filmowe, prelekcje, dyskusje i inne formy
realizacji celu Klubu;
b) oprócz posiadania ważnego karnetu miesięcznego, pobieranie w kasie TCK
bezpłatnych wejściówek zapewniających miejsce na poszczególne projekcje filmowe
z repertuaru Klubu;
c) okazywanie legitymacji przed wejściem na seans w Miejskim Kinie Olbrzym wraz
z biletem wstępu;
d) przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
§ 10
Do praw i przywilejów członków Klubu należą:
a) możliwość zgłaszania propozycji repertuarowych koordynatorowi Klubu,
b) możliwość zakupienia miesięcznego karnetu wstępu na projekcje wyświetlane
w Klubie, pozwalającego na korzystanie z oferty kinowej na preferencyjnych
warunkach (z wyjątkiem filmów prezentowanych w cyklu Art Doc),
c) możliwość korzystania ze zniżek na seanse w Miejskim Kinie Olbrzym
przyznawanych na podstawie legitymacji klubowicza z aktualną pieczątką, zgodnie
z obowiązującym Regulaminem sprzedaży biletów i karnetów na wydarzenia
kulturalne organizowane w Tarnogórskim Centrum Kultury,
d) zniżki nie łączą się z innymi rabatami wprowadzonymi w wyżej wspomnianym
regulaminie.
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Rozdział IV
ORGANIZACJA KLUBU
§ 11
1. Na czele Klubu stoi Przewodniczący.
2. Przewodniczący wybierany jest na pierwszym organizacyjnym posiedzeniu
klubowiczów zwykłą większością głosów na czas określony (jeden sezon
artystyczny).
3. Działalność Przewodniczącego opiera się na pracy społecznej, ma charakter honorowy
i nieodpłatny. Przewodniczącego obowiązuje zakaz wchodzenia w stosunek pracy z
TCK.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Klubu zastępstwo pełni Dyrektor TCK
lub osoba wskazana przez niego.
5. Dyrektor TCK może w szczególnych przypadkach odwołać Przewodniczącego.
6. Przewodniczący ściśle współpracuje z osobami wskazanymi przez Dyrektora TCK.
7. Głos decydujący w kwestiach finansowych ma Dyrektor TCK.
8. Nad działalnością Klubu pieczę sprawuje koordynator – pracownik TCK wyznaczony
przez Dyrektora.
9. Dwa razy w ciągu sezonu artystycznego koordynator na polecenie Dyrektora TCK
zwołuje posiedzenie klubowiczów, w którym uczestniczy Dyrektor TCK lub osoba
pełniąca jego funkcję (jedno spotkanie na początku, drugie na koniec sezonu).
10. Termin posiedzenia ustala Dyrektor TCK z koordynatorem i podaje do wiadomości
najpóźniej na 7 dni przed zebraniem. Informacja o zebraniu umieszczona jest
w drukowanych materiałach promocyjnych, na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych TCK.
11. Podczas spotkań omawiane są bieżące sprawy związane z działalnością Klubu,
m.in. kwestie i sugestie repertuarowe, opiniowanie inicjatyw programowych,
omawianie kwestii merytorycznych.
12. Posiedzenia Klubu są protokołowane. Protokół przechowywany jest w siedzibie TCK.
Rozdział V
ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 12
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy Zarządzenia Dyrektora TCK.
2. Zarządzenie o rozwiązaniu Klubu musi określać sposób likwidacji.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Koordynatorzy odpowiedzialni za Klub upoważnieni są do weryfikacji karnetu
3

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 25/2019
Dyrektora Tarnogórskiego Centrum
Kultury z dnia 8 sierpnia 2019 r.

i wejściówki przed projekcją odbywającą się w Klubie oraz biletu i legitymacji
członkowskiej przed projekcją w Miejskim Kinie Olbrzym.
2. Jednorazowe uczestnictwo w projekcjach Klubu dla osób niebędących jego członkami
możliwe jest na podstawie zakupionego biletu lub pobranej bezpłatnej wejściówki,
obowiązującej na wybrane wydarzenia. Ceny biletów reguluje odrębne zarządzenie.
3. Informacja o filmach przeznaczonych wyłącznie dla widzów, którzy ukończyli
osiemnaście lat, zostaje każdorazowo umieszczona w materiałach promocyjnych
repertuaru kinowego Klubu i Miejskiego Kina Olbrzym.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Olbrzym”
z dnia 8 sierpnia 2019
Legitymacja przód

Legitymacja tył
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