
 

Załącznik  

 do Zarządzenia nr 52/2019 

 Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury 

 z dnia 10 grudnia 2019 

 

Regulamin przebywania w Tarnogórskim Centrum Kultury 

1. Na terenie TCK mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć i imprez organizowanych  

w TCK oraz inne osoby, których obecność jest związana z działalnością TCK.  

 

2. Na prowadzenie działalności w siedzibie Tarnogórskiego Centrum Kultury zgodę wyraża 

Dyrektor TCK.  

 

3. Osoby przebywające na obszarze TCK zobowiązane są do: 

a. zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i dobrego wychowania, 

b. przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych  (w tym m.in. stosowania się do 

zaleceń osoby kierującej akcją ewakuacyjną), 

c. stosowania się do zaleceń organizacyjno – porządkowych osób prowadzących zajęcia oraz 

innych pracowników TCK, 

d. przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów umieszczonych 

 w pomieszczeniach TCK. 

 

4. Na obszarze TCK zabronione jest: 

a. przebywanie w celach niezgodnych z jego działalnością, 

b. przebywanie osób nietrzeźwych lub pozostających pod wpływem narkotyków lub innych 

środków odurzających, 

c. niszczenie mienia TCK, 

d. zaśmiecanie terenu, 

e. używanie materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, 

f. hałasowanie, 

g. wprowadzanie zwierząt, z wyjątkiem imprez tematycznych oraz zwierząt pełniących funkcje 

przewodników osób niepełnosprawnych, 

h. umieszczanie na terenie TCK materiałów promocyjnych bez zgody Kierownika Działu 

Komunikacji i Promocji.  

 

5. Na Sali Widowiskowej zabronione jest również spożywanie posiłków, picie wszelkiego 

rodzaju napojów. 

 

6. Poduchy znajdujące się w  Sali Widowiskowej mogą by wykorzystywane jedynie przez 

dzieci, służą podwyższeniu siedziska fotela.   

 

7. Zasady uczestnictwa w imprezach w TCK: 

a. uczestnik imprezy zobowiązany jest do zajęcia miejsca siedzącego wskazanego w bilecie 

wstępu, chyba że zostanie poinformowany inaczej przez obsługę TCK, 

b. obsługa ma prawo nie wpuścić na miejsce imprezy osób spóźnionych podczas jej trwania, 

c. rejestracja ( fotograficzna, video) jest możliwa za zgodą organizatora imprezy, 



d. w czasie trwania imprezy uczestnik zobowiązany jest mieć wyciszony telefon komórkowy. 

 

8. Na zajęciach mogą przebywać wyłącznie ich uczestnicy, a w wyjątkowych sytuacjach rodzice 

lub opiekunowie lub osoby „ trzecie” po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.  

 

9. TCK zastrzega sobie prawo rozpowszechniania dla celów promocyjnych wizerunku osób 

przebywających na terenie Tarnogórskiego Centrum Kultury zgodnie z Ustawą  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). 

 

10. Informacja o przetwarzaniu danych ( zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r) udostępniona jest na stronie 

internetowej TCK oraz w gablotach/tablicach informacyjnych w miejscach prowadzenia 

działalności. 

 

11. Szatnia w budynku TCK przy ul. Jana III Sobieskiego 7 jest otwarta w okresie jesienno –

zimowym na pół godziny przed wydarzeniem kulturalnym (z wyjątkiem seansów filmowych ) 

oraz przed wydarzeniem organizowanym przez podmioty zewnętrzne, jeśli umowa tak 

stanowi. 

 

12. Pierwszej pomocy przedmedycznej udziela pracownik recepcji, a w przypadku jego 

nieobecności osoba odpowiedzialna za dane wydarzenie.  

 

13. Niestosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu  grozi wezwaniem służb 

porządkowych. 

 

14. Osoby korzystające z obiektów z obiektów TCK które przyczyniły się do wyrządzenia 

szkody lub zaistnienia wypadku, ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych w 

właściwych przepisach prawnych. 

 

15. Toalety dla klientów  mieszczące się w części piwnicznej budynku TCK przy ul. Jana III 

Sobieskiego 7  otwierane są dla uczestników imprezy na Sali widowiskowej. 

 

16. Toalety dla klientów na parterze i I piętrze budynku TCK przy ul. Jana III Sobieskiego 7 

otwierane są dla osób korzystających z wydarzeń w pozostałych pomieszczeniach budynku. 

 

17. Rzeczy pozostawione w TCK ( TCK przy ul. Jana III Sobieskiego 7 ) po zajęciach,  

prowadzący zajęcia przekazuje pracownikowi recepcji. Są one wyrzucane w pierwszym 

tygodniu ferii/wakacji. 

 

 

 

 


