Gdańsk 20.02.2020

Załącznik nr 1
tekst jednolity
do Zarządzenia nr 57/2019
Dyrektora Hevelianum
z dnia 11 lipca 2019 r.

REGULAMIN ORGANIZACJI WYDARZEŃ, UDOSTĘPNIANIA
LUB WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH
W BUDYNKACH HEVELIANUM
§ 1.
Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Hevelianum – zarządzający budynkami: Wozownia Artyleryjska, Koszary
Schronowe, Kaponiera Południowa, Galeria Strzelecka, Laboratorium Amunicyjne 4,
Zespół Poterny do Niskiego Czoła Kurkowego, Poterna do Baterii Moździerzy, zwane
również Wynajmujący.
2. Organizator – oznacza podmiot będący: osobą fizyczną, jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną zainteresowaną wspólną
organizacją wydarzenia, którego tematyka oraz przedmiot są zgodne
i wpisują się w zakres celów statutowych Hevelianum.
3. Partner - oznacza podmiot będący: osobą fizyczną, jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę prawną, której udostępniona zostaje
sala konferencyjna, w związku z realizacją wydarzenia, którego tematyka oraz
przedmiot są zgodne i wpisują się w zakres celów statutowych Hevelianum.
4. Najemca – oznacza podmiot będący: osobą fizyczną, jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą prawną, zainteresowany wynajęciem
sali konferencyjnej, zwany również Zamawiającym.
5. Wozownia Artyleryjska, Koszary Schronowe, Kaponiera Południowa, Galeria
Strzelecka, Laboratorium Amunicyjne 4, Zespół Poterny do Niskiego Czoła
Kurkowego, Poterna do Baterii Moździerzy – budynki na terenie Hevelianum,
w których znajdują się sale konferencyjne, zwane również budynkiem lub obiektem.
6. Sale konferencyjne – oznacza sale zlokalizowane w budynkach Hevelianum wraz
z pomieszczeniami przynależnymi do korzystania, zwane również pomieszczeniami.
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7. Wydarzenie – oznacza szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, imprezy
zamknięte lub inne tego typu spotkania, którego tematyka oraz przedmiot są zgodne
i wpisują się w zakres celów statutowych Hevelianum.
8. Regulamin
–
niniejszy
dokument
określający
zasady
korzystania
z udostępniania lub wynajmowania pomieszczeń w Wozowni Artyleryjskiej, Koszarach
Schronowych, Kaponierze Południowej, Galerii Strzeleckiej, Laboratorium
Amunicyjne 4, Zespołu Poterny do Niskiego Czoła Kurkowego, Poterny do Baterii
Moździerzy.
§ 2.
Zasady ogólne
1. Regulamin określa zasady postępowania przy organizacji wydarzeń, udostępniania
lub wynajmie pomieszczeń w budynkach Hevelianum Organizatorom, Partnerom lub
Najemcom.
2. Organizacja wydarzeń, udostępnianie lub wynajem pomieszczeń może nastąpić
w celu zorganizowania wydarzenia, m.in.: spotkania, zebrania, warsztatów,
konferencji lub szkolenia.
3. Organizowane formy nie mogą utrudniać wykonywania zadań statutowych
Hevelianum i kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, lub powodować
negatywnych skutków dla wizerunku Hevelianum.
4. Organizacja wydarzeń, udostępnianie lub wynajem sal konferencyjnych może
odbywać się przez 7 dni w tygodniu, w godzinach ustalonych z Hevelianum.
5. Organizator, Partner lub Najemca obowiązany jest do takiego korzystania
z sal konferencyjnych jak i całej powierzchni w obiektach, które nie spowodują
pogorszenia w zakresie granic normalnego używania.
6. Organizator, Partner lub Najemca obowiązany jest zwrócić wynajęte
lub udostępnione pomieszczenia w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem pogorszenia
wynikającego z normalnego używania.
7. Organizator, Partner lub Najemca, któremu udostępniane lub wynajmowane są
pomieszczenia w obiektach, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane swoim działaniem wraz z osobami z nim współpracującymi podczas
realizacji wydarzenia. Organizator, Partner lub Najemca obowiązany jest
do bezzwłocznego zgłoszenia pracownikom Hevelianum każdego przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury obiektu lub sprzętu, którym włada
Hevelianum oraz pokrycia kosztów związanych z usunięciem takich zniszczeń
lub uszkodzeń.
8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 pracownik
Hevelianum sporządza protokół określający charakter i rozmiar powstałej szkody.
9. Hevelianum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez
Organizatora, Partnera lub Najemcę na terenie Hevelianum.
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10. Korzystanie przez Organizatora, Partnera lub Najemcę z ogólnodostępnej
przestrzeni obiektów nie może powodować zakłóceń w funkcjonowaniu Hevelianum,
znacznego ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania przez innych użytkowników
z przestrzeni ogólnodostępnej lub zagrożenia dla zdrowia i życia innych
korzystających.
11. Organizator, Partner lub Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
sanitarnych, bhp, p.poż. oraz do zachowania ładu i porządku w budynkach,
jak również na terenie Hevelianum.
12. Organizator, Partner lub Najemca odpowiada za bezpieczeństwo podczas
wydarzenia i ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód
osobowych oraz rzeczowych, które mogą wydarzyć się w związku z organizacją
i podczas wydarzenia, spowodowane działaniem swoim lub osób mu podległych.
13. W salach konferencyjnych i w innych pomieszczeniach Hevelianum obowiązuje
całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
14. Organizator, Partner lub Najemca nie mogą bez uzyskania uprzedniej zgody
Hevelianum, dokonywać jakichkolwiek zmian w substancji budynków, jak również
w udostępnianych lub wynajmowanych pomieszczeniach, w szczególności
obejmujących umieszczanie na posadzkach, ścianach, sufitach, elementach
wyposażenia jakichkolwiek materiałów, substancji itp. mogących spowodować
ich uszkodzenie.
15. Organizator, Partner lub Najemca zobowiązani są do usunięcia wszystkich
materiałów szkoleniowych, promocyjno- informacyjnych, itp. po zakończeniu
wydarzenia.
§ 3.
Zasady dotyczące udostępniania sali konferencyjnej
1. Sale konferencyjne udostępniane będą Organizatorom lub Partnerom,
w ramach realizacji wydarzenia, które wpisuje się w cele statutowe Hevelianum.
2. Udostępnienie pomieszczeń w ramach realizacji wydarzenia może dotyczyć każdych
z sal konferencyjnych, z których korzystanie nie zostało w danym okresie
zastrzeżone na rzecz innych podmiotów lub nie jest niezbędne do realizacji innych
celów Hevelianum.
3. Udostępnienie pomieszczeń w ramach realizacji wydarzenia nie może powodować
znacznego zakłócenia lub uniemożliwienia realizacji celów, o których mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wniosek o organizację wydarzenia lub udostępnienia sali konferencyjnej należy
złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Hevelianum rozpatrzy wniosek w terminie 14 dni od daty wpływu i poinformuje
Organizatora lub Partnera o decyzji.
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6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Hevelianum ma prawo wezwać
Organizatora lub Partnera do zawarcia porozumienia o współpracę.
§ 4.
Tryb wnioskowania o wynajęcie sali konferencyjnej
1. Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej należy złożyć za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres e-mail: centrumkonferencyjne@hevelianum.pl.
2. Hevelianum zastrzega sobie prawo odmowy wynajęcia sali konferencyjnej, jeśli
charakter organizowanego wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa
lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Hevelianum.
3. W przypadku zaakceptowania oferty przez Zamawiającego, podpisuje
on formularz wynajęcia sali konferencyjnej stanowiący załącznik nr 2, w terminie
uzgodnionym z Wynajmującym.
4. Hevelianum, po podpisaniu formularza do wynajmu, przekazuje salę konferencyjną
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu. Najemca i osoba upoważniona ze strony Hevelianum są
zobowiązani sprawdzić stan sali oraz sprzętu przy podpisywaniu w/w protokołu.
§ 5.
Zasady dotyczące wynajmu sali konferencyjnej
1. Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania pomieszczeń
w budynkach Hevelianum podmiotom trzecim.
2. Wynajmujący nie wyraża zgody na użytkowanie sal konferencyjnych niezgodnie
z niniejszym Regulaminem.
§ 6.
Opłaty
1. Za wynajem sal konferencyjnych na terenie Hevelianum obowiązują poniższe ceny:
a) Sale w Wozowni Artyleryjskiej (Centrum konferencyjne)
Lp.

Nazwa sali

Max.
ilość
miejsc

1.

Sala Haxo

200

1 500,00 zł netto

2 000,00 zł netto

2.

Sala Strakowskiego

50

1 000,00 zł netto

1 500,00 zł netto

Do 4 godzin

Powyżej 4 godzin
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b) Sale w Koszarach Schronowych
Lp.

Nazwa sali

Max.
ilość
miejsc

1.

Sala Magellana

100

600,00 zł netto

1 200,00 zł netto

2.

Sala Kolumba

50

320,00 zł netto

640,00 zł netto

Do 4 godzin

Powyżej 4 godzin

Do 4 godzin

Powyżej 4 godzin

c) Sala w Kaponierze Południowej
Lp.

Nazwa sali

Max.
ilość
miejsc

1.

Sala Heweliusza

30

240,00 zł netto

480,00 zł netto

Do 4 godzin

Powyżej 4 godzin

320,00 zł netto

640,00 zł netto

Do 4 godzin

Powyżej 4 godzin

200,00 zł netto

400,00 zł netto

d) Sala w Galerii Strzeleckiej
Lp.

Nazwa sali

Max.
ilość
miejsc

1.

Sala Newtona

50

e) Sala w Laboratorium Amunicyjnym 4
Lp.

Nazwa sali

Max.
ilość
miejsc

1.

Sala Einsteina

30

f) Sala w Zespole Poterny do Niskiego Czoła Kurkowego
Lp.

Nazwa sali

Max.
ilość
miejsc

Do 4 godzin

Powyżej 4 godzin

1.

Sala Skłodowskiej Curie

40

200,00 zł netto

400,00 zł netto
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g) Sala w Poternie do Baterii Moździerzy
Lp.

Nazwa sali

Max.
ilość
miejsc

1.

Sala Pitagorasa

30

Do 4 godzin

Powyżej 4 godzin

200,00 zł netto

400,00 zł netto

2. Do cen określonych w niniejszym paragrafie zostanie doliczony obowiązujący
podatek od towarów i usług.
3. Ceny zwierają obsługę logistyczną realizowaną bezpośrednio przez Hevelianum
lub za pośrednictwem podwykonawców.
4. Udzielenie dodatkowych zniżek lub obniżenie stawek najmu jest możliwe wyłącznie
za zgodą Dyrektora Hevelianum i nie wymaga zmiany w niniejszym Regulaminie.
§ 7.
Przepisy końcowe
1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie stosuje się przepisy aktów prawa
powszechnie obowiązującego, w tym ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.).
2. Wszelkie wątpliwości odnośnie Regulaminu i zasad wynajmu należy kierować
do Hevelianum w godzinach pracy biura osobiście, telefonicznie 58 300 08 42
lub pocztą elektroniczną sekretariat@hevelianum.pl.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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