
F.020.11.2017 

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 

Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury  

z dnia 17 sierpnia 2017 r.  

 

w sprawie odwołania wydarzeń przez Dyrektora  

Tarnogórskiego Centrum Kultury 

 
Na podstawie § 9 pkt. 3h Statutu Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach 

nadanego Uchwałą Nr XXXVII/403/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia  

30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie 

Tarnogórskie Centrum Kultury w Tarnowskich Górach ze zmianami oraz na podstawie § 7 

Regulaminu sprzedaży biletów i karnetów na wydarzenia kulturalne organizowane  

w Tarnogórskim Centrum Kultury wprowadzonego Zarządzeniem nr 34/2017  

z dnia 17 sierpnia 2017 r.  

zarządzam: 

§ 1 

1. Dyrektor Tarnogórskiego Centrum Kultury w porozumieniu z Głównym Księgowym  

oraz Kierownikiem Działu organizującego/koordynującego wydarzenie może je odwołać  

w przypadku: 

a. zdarzeń losowych (choroba artysty, żałoba narodowa, itp.),  

b. niskiej frekwencji na wydarzenia odbywające się w TCK – do 15% 

sprzedanych biletów - wydarzenie własne można odwołać  na 3 dni robocze 

przed dniem imprezy, przy czym za dni robocze uznaje się dni od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy, 

Za wydarzenie rozumie się każdy koncert, spektakl, seans lub inna biletowana impreza 

kulturalna organizowana przez TCK. 

2. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety w przypadku odwołania imprez własnych odbywa się 

zgodnie z „Regulaminem sprzedaży biletów i karnetów na wydarzenia kulturalne 

organizowane w Tarnogórskim Centrum Kultury”.  

 

§ 2 

1. TCK informuje o odwołanym wydarzeniu niezwłocznie na swojej stronie internetowej,  

w kasie oraz za pomocą mediów i portali społecznościach (Facebook itp.). 

2. TCK zwraca pieniądze za zakupione bilety w przypadku odwołania wydarzeń do 30 dni 

po wydarzeniu zgodnie z „Regulaminem sprzedaży biletów i karnetów na wydarzenia 

kulturalne organizowane w Tarnogórskim Centrum Kultury”.  

3. W przypadku odwołania wydarzenia zwroty gotówkowe realizowane są w dniu 

wydarzenia do wysokości środków finansowych w kasie. 



4. TCK nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, ani innych kosztów pośrednio związanych  

z ewentualnym uczestnictwem w wydarzeniu – poza ceną biletów/karnetów na odwołane 

wydarzenie.  

§ 3 

Traci moc Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania wydarzeń 

własnych przez Dyrektora Tarnogórskiego Centrum Kultury.  

§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Działów TCK.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 


