Zpațiu – regulament pentru utilizatori
Acest regulament se adresează tuturor beneficiarilor de spațiu gratuit pentru desfășurarea unor activități artistice
și culturale, de utilitate publică, și presupune un set de reguli cu privire la caracterul, funcționalitatea și siguranța
spațiului. Beneficiarul se obligă să-și asume următoarele responsabilități:
principala regulă: SPAȚIUL SĂ RĂMÎNĂ EXACT ÎN ACEEAȘI STARE (după ce plecați) ÎN CARE A FOST
GĂSIT
Asigurarea unui acces liber la evenimente
- activitatea organizată va avea un caracter necomercial, va fi publică și cu acces liber garantat pentru toți
doritorii
Programul
- Durata evenimentului este cea stabilită preliminar de către ambele părți
- Evenimentele se vor defășura între orele 09:00 pînă la ora 22:00
- Evenimentele nu vor include petreceri sau întîlniri private
Comunicarea
- pentru asigurarea comunicării eficiente despre eveniment rugăm să transmiteți din timp (1 săptămînă pînă la
eveniment) anunțul în limba română + traducerea, însoțit de 2 imagini, la adresa info@oberliht.org, conform
acestor modele:
https://zpatiu.wordpress.com/2016/05/11/transparenta-bugetara/ - workshop
https://zpatiu.wordpress.com/2016/03/25/cluj-spatiu-public/ - prezentare
https://zpatiu.wordpress.com/2016/04/25/martin-zet/ - prezentare
https://zpatiu.wordpress.com/2017/04/18/autopcity/ - proiectie
https://zpatiu.wordpress.com/2016/05/10/parkour-chisinau/ - proiecție
https://zpatiu.wordpress.com/2014/05/04/atelier-zpatiu-1/ - apel de participare
Logoul Zpațiu
De fiecare dată să menționați Zpațiu în comunicare prin amplasarea logo-ului pe afiș + link:
https://zpatiu.wordpress.com/
logo: https://scontent.fotp1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.08/11169771_805824816134162_6061495065830085772_o.jpg?oh=6cbe67118665ca7998e152cd1eb690ed&oe
=5A0569BA
Echipamentul / mobilierul de la Zpațiu
- Organizatorul este rugat să aducă propriul mobilierul și echipamentul pentru o bună desfășurare a
evenimentului
- Dreptul de a folosi mobilierul și echipamentul de la Zpatiu trebuie rezervat în scris la adresa: info@oberliht.org,
precizînduse tipul și cantitatea de echipament și mobilier necesar (folosirea mobilierului și echipamentului fără un
acord în prealabil nu este permisă)
- Organizatorul se obligă să folosească echipamentul și mobilierul de la Zpațiu cu o responsabilitate maximală. În
cazul unor distrugeri ale echipamentului și pierderi materiale constatate după eveniment, beneficiarul se obligă
să achite despăgubirile necesare.
Menținerea curățeniei
- Organizatorul se obligă să curățe încăperea PÎNĂ la eveniment și DUPĂ eveniment, obligîndu-se să readucă
spațiul în starea lui inițială (aspect curat și îngrijit, pereți vopsiți în cazul în care au fost alterați, gunoiul evacuat
etc.)
- La plecare rugăm să stocați echipamentul și mobilierul în depozit / safeu, să deconectați energia electrică, să
închideți toate geamurile, să încuiați ușile, etc., să vă asigurați că Zpațiu este ÎNCHIS!!!)
Securitatea în muncă / acțiuni interzise
- Se interzice fumatul în încăperi și în coridor, consumul excesiv de alcool, precum și întrebuințarea de substanțe
chimice
- Este interzisă producerea gălăgiei care poate afecta alte persoane din spațiile alăturate
- Este interzisă efectuarea oricăror altor acțiuni care să pună în pericol sănătatea participanților
- Organizatorul va asigura ordinea publică în timpul evenimentului organizat
Am luat cunoștință cu acest regulament și sunt deacord cu conditiile de folosire a spațiului.
Nume / Prenume:
Organizația / Inițiativa:
Proiectul:
Data:
semnătura / L. Ș.

