Zarządzenie nr 57/2019
Dyrektora Hevelianum
z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w Regulaminie zasad organizacji wydarzeń,
udostępniania lub wynajmu sal konferencyjnych zlokalizowanych
w budynkach Hevelianum.
Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z późn. zm.)
oraz decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 stycznia 2013 r. ustanawiającej
z dniem 01 lutego 2013 r. na czas nieokreślony prawo trwałego zarządu nad
nieruchomościami na rzecz Centrum Hewelianum oraz §2 Zarządzenia nr 345/18
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia do działania w zakresie zarządu zwykłego Dyrektorowi Centrum
Hewelianum (z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie zasad organizacji wydarzeń, udostępniania lub wynajmu sal
konferencyjnych zlokalizowanych w budynkach Hevelianum, stanowiącym
załącznik do Zarządzenie nr 78/2018 Dyrektora Hevelianum z dnia 31 października
2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dopisuje się ust. 4, 5 i 6 o następującej treści:
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.”
6. „W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Hevelianum ma prawo
wezwać Organizatora lub Partnera do zawarcia porozumienia
o współpracę.”
2) w § 4 dopisuje się ust. 3 i 4, o następującej treści:
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 porozumienia o współpracę lub formularza
do wynajmu, przekazuje salę konferencyjną na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu. Organizator, Partner lub Najemca i osoba upoważniona
ze strony Hevelianum są zobowiązani sprawdzić stan sali oraz sprzętu
przy podpisywaniu w/w protokołu.”

3) § 6 ust. 1 pkt a) otrzymuje nowe brzmienie:
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

§ 2.
Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu wraz
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z

załącznikami

zgodnie

