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REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z OBIEKTU  

 
 
INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Regulamin dotyczy korzystania z obiektu PKZ Klub Osiedlowy Zodiak, z siedzibą w Dąbrowie 
Górniczej, przy ul. Tysiąclecia 10, zwanego dalej obiektem PKZ. 

2. Godziny otwarcia obiektu PKZ są dostosowane do harmonogramu zajęć Edukacji Artystycznej 
(EA) oraz organizowanych wydarzeń.  Informację o godzinach otwarcia można znaleźć przy 
wejściu głównym do obiektu PKZ oraz na stronie www.palac.art.pl. 
 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU PKZ: 
1. Zasady uczestnictwa w zajęciach EA reguluje oddzielny dokument – Regulamin uczestnictwa  

w zajęciach Edukacji Artystycznej oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku - dostępny na stronie 
www.palac.art.pl oraz w systemie Visual Activity. 

2. Osoby, które dokonają zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia Pałacu Kultury 
Zagłębia (PKZ) ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez 
nieletnich, odpowiadają ich prawni opiekunowie. 

3. Osoby przebywające w obiekcie PKZ zobowiązane są do podporządkowana się poleceniom 
personelu PKZ. W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu mogą być stosowane 
następujące środki: 
a) wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa, 
b) nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu, 
c) wezwanie ochrony, Straży Miejskiej lub Policji. 

4. Uczestnicy są zobowiązani punktualnie przybywać na wydarzenia organizowane w obiekcie 
PKZ. 

5. Wejście na wydarzenia biletowane odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu, 
pisemnego zaproszenia, blankietu lub innego, obowiązującego druku na dane wydarzenie.  

6. Przed wejściem na wydarzenie należy wyciszyć lub wyłączyć telefony komórkowe. Nie wolno 
wnosić jedzenia i napojów.  

7. W obiekcie PKZ znajduje się szatnia. Korzystanie z niej jest bezpłatne i obowiązkowe  
w przypadku wydarzeń i zajęć odbywających się w sezonie jesienno – zimowym. Obiekt PKZ 
nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Nie należy pozostawiać w szatni przedmiotów 
wartościowych, takich jak telefon, portfel itp. 

8. Za przedmioty pozostawione w obiekcie PKZ, PKZ nie ponosi odpowiedzialności. 
9. Toalety znajdujące się w obiekcie PKZ są bezpłatne dla osób korzystających z usług obiektu PKZ.  
10. Osoby przebywające w obiekcie PKZ zobowiązane są do przestrzegania aktualnie 

obowiązujących przepisów BHP, ppoż oraz rygorów sanitarnych i obostrzeń epidemicznych. 
 

ZABRANIA SIĘ: 
1. Zakłócania porządku i spokoju. 
2. Używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, obrażania innych osób, zachowania 

w sposób niekulturalny i sprzeczny z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. 
3. Palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów, stosowania narkotyków lub innych używek, 

a także przebywania w obiekcie PKZ pod ich wpływem. 
4. Spożywania alkoholu z wyjątkiem, gdy ma to miejsce podczas wydarzeń okolicznościowych  

o charakterze zamkniętym, realizowanych przez podmioty zewnętrzne (najem obiektu PKZ).  
5. Biegania po pomieszczeniach i korytarzach, jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, 

rowerach itp. 
6. Rzucania przedmiotami. 
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7. Zaśmiecania. 
8. Niszczenia, malowania, oklejania, pisania i innego dewastowania ścian, urządzeń 

i wyposażenia PKZ. 
9. Wnoszenia i posiadania: 

a) środków i napojów odurzających, substancji psychotropowych lub innych działających 
podobnie, 

b) przedmiotów, które wytwarzają niewspółmierny do okoliczności hałas, 
c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 
d) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac lub 

innych działających podobnie przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów 
potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, 

e) broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej, 
f) różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, 

przedmiotów wykonanych z metalu (w szczególności: rurki, śruby, gwoździe, elementy 
łożysk i inne) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze 
swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, 

g) innych przedmiotów niebezpiecznych. 
 
BEZ ZGODY DYREKCJI LUB OSÓB UPOWAŻNIONYCH NIE WOLNO: 

1. Wprowadzać zwierząt. 
2. Prowadzić akwizycji i agitacji. 
3. Dystrybuować i pozostawiać ulotek, plakatów, transparentów, flag i innych materiałów 

reklamowych i promocyjnych. 
4. Przeprowadzać zbiórek pieniężnych. 
5. Korzystać z sal dydaktycznych i pracowni pod nieobecność instruktora. 
6. Przebywać w miejscach niedozwolonych lub przeznaczonych wyłącznie dla pracowników. 

 
OBIEKT PKZ NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY DO IMPREZ, KTÓRE: 

1. Godzą w uczucia religijne. 
2. Są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki. 
3. Propagują wartości i treści zakazane prawem. 
4. Stanowią zagrożenie dla obiektu PKZ i bezpieczeństwa osób w nim przebywających. 
5. Prezentują treści mogące godzić w renomę i markę PKZ. 
6. Naruszają dobra osobiste osób trzecich lub zagrażają porządkowi publicznemu. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.palac.art.pl oraz w budynku Klubu. 
2. Wejście do obiektu PKZ oznacza zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie 

niniejszego regulaminu. 
3. Pomieszczenia Klubu są administrowane przez Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą  

w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1, a właścicielem budynku, w którym znajduje się 
Klub jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator.  

4. PKZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
 


