REGULAMIN DZIAŁANIA
1. Centrum Miasta mieści się przy ul. Krasińskiego 5a i otwarte jest w dni powszednie

w godzinach od 12 do 19. W wyjątkowych sytuacjach,
w godzinach/dniach otwarcia podane będą do publicznej informacji.

zmiany

2. Każda zainteresowana osoba, w szczególności osoby w wieku 15-25 lat, może

skorzystać z dostępnej
w godzinach otwarcia.

przestrzeni

i

wyposażenia

Centrum

Miasta

3. Sale warsztatowe Centrum Miasta udostępniane są nieodpłatnie dla inicjatyw
oddolnych, społecznych, kulturalnych oraz organizacji pozarządowych –
po uprzednim osobistym lub mailowym uzgodnieniu terminów ich dostępności.
4. Wszystkie osoby korzystające z Centrum Miasta muszą podpisać stosowną
dokumentacje (dla osób niepełnoletnich podpisują ją rodzice). W skład
dokumentacji wchodzić mogą m.in. zgoda na udział w działaniu, zgoda na
wykorzystanie wizerunku (konieczna w przypadku regularnego tworzenia treści
promocyjnych np. do mediów społecznościowych), zgoda na nieodpłatne użyczenie
licencji do tworzonych w ramach zadania treści (np. do opublikowania w magazynie
redakcjaBB), zgoda RODO, Regulamin uczestnictwa/kontrakt Centrum Miasta
(Załącznik 1), itp.
5. Przestrzeń Centrum Miasta, wyposażenie i sprzęt udostępniane są odbiorcom
nieodpłatnie.
6. Za szkody wyrządzone na mieniu Fundacji Zróbmy.To i/lub zakupionego
w ramach zadania odpowiada sprawca szkody.
7. Organizowane w ramach Centrum Miasta wydarzenia, warsztaty, spotkania

i wsparcie mentorskie są ogólnodostępne i może z nich korzystać każdy odbiorca po
uprzednim zgłoszeniu się do CM i wypełnieniu stosownej dokumentacji.

8. Centrum Miasta nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezależne działania
odbiorców.
9. Zespół Centrum Miasta ma prawo odmowy użyczenia przestrzeni lub sprzętu na cele

sprzeczne z celami statutowymi i wartościami Fundacji Zróbmy.To lub niezgodne
z Regulaminem uczestnictwa/Kontraktem Centrum Miasta (Załącznik 1).
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REGULAMIN UCZESTNICTWA / KONTRAKT CENTRUM MIASTA
1.

Siłą przewodnią Centrum Miasta jest różnorodność. Każdy/a ma więc tu prawo
do wyrażania siebie w taki sposób, jak czuje i mu pasuje (pod warunkiem, że
przy tym nie krzywdzi lub nie obraża innych).

2.

Każdy/a z nas ma prawo do swoich pomysłów. Ceńmy je i doceniajmy pomysły
innych.

3.

W Centrum Miasta jest ktoś, kogo znasz? Przedstaw się! Jesteśmy na Ty; daj
znać jak chcesz byśmy się do Ciebie zwracali.

4.

Jeśli się w coś angażujemy, to na 100%. Jeśli nie jesteśmy w stanie spełnić
ustalonych wymagań lub zrealizować podjętych zadań w terminie, dajemy znać
– najlepiej z wyprzedzeniem.

5.

Pomagamy sobie nawzajem, słuchamy siebie nawzajem, nie przerywamy
czyjejś wypowiedzi. Każdy/a z nas ma coś ważnego do powiedzenia,
wartościowego do dodania.

6.

Jesteśmy dla siebie wsparciem, traktujemy się z życzliwością. Wystarczy, że się
staramy i chcemy. Nic na siłę.

7.

Szanujemy redakcyjny sprzęt i sprzątamy po sobie (szczególnie w kuchni).

8.

Wyciszamy telefony przebywając w głównym pomieszczeniu, by nie
przeszkadzać w pracy innym. A podczas warsztatów najlepiej z nich nie
korzystamy.

9.

Przychodzimy (punktualnie) na spotkania, na które się zapisaliśmy/łyśmy.

10.

Każdy/a z nas ma w sobie coś wyjątkowego. Staramy się wnieść to coś
pozytywnego do naszej społeczności! :-)

11.

Nie wiesz co i jak? Coś jest niejasne lub chciałbyś/abyś zmiany? Daj nam znać!
Nie bójmy się pytać, zadbać o siebie i stawiać granice.

12.

Sprawiedliwe wywiązywanie się z danego słowa - po obu stronach.
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