
Regulamin korzystania z Sali Koncertowej oraz innych pomieszczeń 

należących do Państwowej Szkoły Muzycznej 

I i II st. im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju 

§ 1 Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa zasady korzystania, rezerwacji i użyczenia Sali Koncertowej oraz innych 

pomieszczeń należących do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. Józefa Świdra w 

Jastrzębiu-Zdroju. 

2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 

Administrator – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. prof. Józefa Świdra w 

Jastrzębiu-Zdroju mieszczącej się przy ul Kościuszki 13a, 44 – 330 Jastrzębie-Zdrój, 

Regulamin – dokument regulujący zasady korzystania, rezerwacji i użyczenia Sali 

Koncertowej lub innych pomieszczeń 

Organizator wydarzenia – podmiot dokonujący rezerwacji 

Uczestnik – osoba korzystająca z użyczonej przez Organizatora wydarzenia Sali Koncertowej 

lub innych pomieszczeń, 

Umowa użyczenia – oznacza umowę zawartą pomiędzy Administratorem 

a Organizatorem wydarzenia, której przedmiotem jest użyczenie Sali Koncertowej lub innych 

pomieszczeń. 

Sala Koncertowa oraz inne pomieszczenia mogą być użyczane od poniedziałku do niedzieli 

od godz. 8.00 do godz. 21.00. 

3. Podstawą udostępnienia Sali koncertowej oraz innych pomieszczeń jest umowa użyczenia 

zawarta pomiędzy Administratorem, a Organizatorem wydarzenia. 

4. Wszelkie urządzenia będące na wyposażeniu Sali Koncertowej oraz innych pomieszczeń 

modą być obsługiwane przez przeszkolonych pracowników zatrudnionych przez 

Administratora lub Organizatora za zgodą Administratora. 

5. Administrator nie zapewnia do obsługi organizowanych wydarzeń przez Organizatora 

pracowników obsługi (reżyser dźwięku, realizator światła, stroiciel, portier, szatniarz) 

§ 2 Postanowienia porządkowe. 

1. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania 

napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających. 

2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie 

będą wpuszczane na teren obiektu. 

3. W Sali Koncertowej wraz z przyległymi pomieszczeniami obowiązuje bezwzględny zakaz: 

− wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów, 

− wprowadzania zwierząt, 

− przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez uzyskania wymaganego 

pozwolenia, 

− wnoszenia wszelkiego rodzaju broni i innych niebezpiecznych przedmiotów (świec 

dymnych, wyrobów pirotechnicznych, substancji żrących, farbujących lub powodujących 

zanieczyszczenia). 

− używania otwartego ognia, środków łatwopalnych, materiałów pożarowo 

niebezpiecznych. 

4. Liczba uczestników w Sali Koncertowej nie może przekraczać 360 osób (w tym 2 miejsca dla 

osób niepełnosprawnych). 

5. W przypadku niezastosowania się do ustaleń o których mowa powyżej Organizator 

wydarzenia ponosi wszelkie negatywne skutki z tym związane. 



6. Administrator zastrzega sobie prawo do kontrolowania ilości osób uprawnionych przez 

Organizatora wydarzenia do wejścia do Sali koncertowej lub innych pomieszczeń i nie 

wpuszczania osób ponad wskazaną liczbę, w tym osób posiadających bilety lub zaproszenia. 

7. Wszelkie prace podejmowane na terenie użyczanych pomieszczeń, 

w szczególności: montaż, demontaż standów, punktów informacyjno-promocyjnych, 

dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp., mogą być 

prowadzone wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody ze strony Administratora. 

8. Organizator wydarzenia zobowiązuje się nie oklejać, nie obijać, nie przebijać itp. w sposób 

trwały bądź uszkadzający powierzchnię ścian podłóg lub innych elementów wnętrz. 

9. Sala Koncertowa i inne pomieszczenia otwierane są na 15 minut przed wskazaną godziną 

rozpoczęcia użyczenia określonego w umowie w obecności osoby wskazanej przez 

Organizatora wydarzenia podczas wydarzenia oraz osoby wskazanej przez Administratora. 

10. Korzystanie przez Organizatora wydarzenia podczas użytkowania udostępnionych przez 

Administratora pomieszczeń z własnych usług dodatkowych możliwe jest po uzyskaniu 

zgody ze strony Administratora. 

11. Administrator nie gwarantuje wystawiania plakatów ani innych materiałów promocyjnych w 

panelach ekspozycyjnych. Materiały promocyjne mogą być eksponowane po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Administratorem, o ile nie będzie to kolidować z promocją wydarzeń 

organizowanych przez Administratora 

12. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy użyczenia pomieszczeń, jeżeli charakter 

organizowanego wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny 

może wpłynąć na wizerunek Administratora lub podmiotów z nim współpracujących. 

13. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji pomieszczeń Organizatorom 

wydarzenia, którzy w przeszłości nie przestrzegali postanowień Regulaminu. 

14. Organizator wydarzenia nie może w żadnym miejscu ani okolicznościach, w szczególności  

w afiszach, ulotkach, biletach, zaproszeniach oraz zapowiedziach i w związku z 

organizowana imprezą posługiwać się nazwą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. 

prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju bez zgody Administratora. 

15. Organizator zobowiązany jest do finansowego pokrycia wszelkich szkód powstałych w 

okresie użyczenia. 

16. Organizatorowi, któremu została udostępniona sala jest zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów sanitarnych, bhp i p.poż oraz do zachowania ładu i porządku na całym terenie Sali 

Koncertowej. 

17. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora i 

odpowiednich służb w razie podejrzenia lub zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia osób 

przebywających w Sali. 

 

 


