Regulamin Porządkowy Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink
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§1
Postanowienia ogólne
Regulamin Porządkowy Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink, zwany
dalej „Regulaminem Porządkowym”, określa zasady przebywania na terenie Miejskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie Porządkowym jest mowa o:
1) Rawa.Ink – należy przez to rozumieć Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink
w Katowicach zlokalizowany w Katowicach przy ul. Teatralnej 17a;
2) korzystającym z Rawa.Ink – należy przez to rozumieć każdą osobę przebywającą na
terenie Rawa.Ink;
3) Projekcie - należy przez to rozumieć każde wydarzenie realizowane w Rawa.Ink;
4) przestrzeń Rawa.Ink – należy przez to rozumieć powierzchnię Rawa.Ink
przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej lub organizowanie projektów.
§2
Zasady przebywania na terenie Rawa.Ink
Inkubator czynny jest w godzinach od 7.30 do 21.00 od poniedziałku do soboty
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykorzystywanie powierzchni do innych
celów niż przewidzianych w niniejszym Regulaminie jest niedozwolone.
Korzystający z Rawa.Ink jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych godzin
korzystania z powierzchni Rawa.Ink.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszego
porozumienia w sprawie zmian dni oraz godzin udostępniania powierzchni.
Podczas przebywania na terenie Rawa.Ink należy stosować się do uwag i zaleceń
ochrony. Ze sprzętu i urządzeń udostępnianych przez Rawa.Ink należy korzystać zgodnie
z instrukcjami obsługi znajdującymi się przy danym sprzęcie lub urządzeniu.
Miasto Katowice nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe
z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania ze sprzętu lub urządzeń.
Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Rawa.Ink należy niezwłocznie
zgłaszać pracownikowi Wydziału i ochronie. Korzystający z Rawa.Ink jest zobowiązany
ponadto do:
1) utrzymywania czystości;
2) usunięcia wszystkich materiałów promocyjno-informacyjnych po zakończeniu
projektu;
3) uprzątnięcia pomieszczenia, z którego korzysta;
4) przestrzegania Regulaminu Porządkowego Rawa.Ink.
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§3
Zakazy
Zabrania się przebywania na terenie Rawa.Ink osobom zachowującym się w sposób,
który zagraża bezpieczeństwu innych osób, mieniu lub zakłóca porządek lub narusza
ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
Zabrania się przebywania na terenie Rawa.Ink osobom nietrzeźwym lub osobom
pozostającym pod wpływem środków odurzających.
Osobom przebywającym na terenie Rawa.Ink zabrania się:
1) spożywania alkoholu;
2) wnoszenia i korzystania ze środków odurzających;
3) palenia tytoniu;
4) wnoszenia na teren Rawa.Ink broni, materiałów wybuchowych i innych
niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
5) wnoszenia i wprowadzania na teren Rawa.Ink rowerów, hulajnóg itp. Należy je
pozostawiać w miejscu do tego przeznaczonym przed budynkiem Rawa.Ink;
6) spożywania posiłków za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
7) wynoszenia elementów wyposażenia Rawa.Ink poza jego teren;
8) przenoszenia elementów wyposażenia Rawa.Ink poza przeznaczone dla nich miejsca;
9) niszczenia elementów wyposażenia Rawa.Ink;
10) prowadzenia działalności handlowej w formie handlu obnośnego;
11) prowadzenia działalności reklamowej;
12) prowadzenia agitacji politycznych.
§4
Odpowiedzialność
Miasto Katowice nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu
pozostawionym w Rawa.Ink.
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§5
Postanowienia końcowe
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Rawa.Ink oraz w budynku Rawa.Ink.
Każda osoba korzystająca z powierzchni Rawa.Ink oraz każda osoba przebywająca na
terenie Rawa.Ink jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu Porządkowego.
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu Porządkowego stanowi
podstawę do usunięcia osoby korzystającej z powierzchni Rawa.Ink.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu Porządkowego.

