
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OTWARTEJ PRZESTRZENI „ZACZYN” 

I. Opis przestrzeni 

1. Administratorem otwartej przestrzeni „Zaczyn” jest Park Kultury  

w Bydgoszczy. 

2. „Zaczyn” to ogólnodostępne miejsce spotkań wraz z punktem informacyjnym. 

3. Przestrzeń „Zaczynu” obejmuje wyznaczone miejsca w Młynie Rothera.  

II. Zasady korzystania z przestrzeni otwartej „Zaczyn” 

1. Przestrzeń „Zaczyn” jest otwarta codziennie od poniedziałku do czwartku w 

godzinach 10:00-18:00, a od piątku do niedzieli w godzinach 12:00-20:00, 

2. Przebywanie w „Zaczynie” jest bezpłatne. 

3. Osoby poniżej 13 roku życia  muszą przebywać w przestrzeni pod opieką osoby 
dorosłej. 

4. W przestrzeni „Zaczynu” dostępne jest bezpłatne WIFI (nazwa: WIFI4EU). 

5. Osoby korzystające z przestrzeni „Zaczyn” zobowiązane są do: 

a) przestrzegania zasad regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,  

b) dbania o porządek, 

c) uprzątnięcia pozostawionych po sobie odpadów, 

d) zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości pracownikom 

Parku Kultury w Bydgoszczy lub ochronie budynku, 

e) ponoszenia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody  

w mieniu lub wyrządzone osobom przebywającym w Parku Kultury  

w Bydgoszczy. 

6. Zabronione jest: 

a) posiadanie i używanie substancji chemicznych lub biologicznych 

mogących stwarzać zagrożenie dla osób i mienia, 

b) spożywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, środków 

odurzających oraz przebywanie w przestrzeni pod ich wpływem, 

c) posiadanie i używanie przedmiotów uważanych za niebezpieczne, jak 

ogień, broń czy materiały wybuchowe, 

d) używanie urządzeń powodujących nadmierny hałas, słuchanie muzyki 

z głośnika,  

e) wchodzenie do innych pomieszczeń i części budynku poza częścią 

wyznaczoną na przestrzeń otwartą „Zaczyn” oraz czasowo 

udostępnionymi wystawami otwartymi dla zwiedzających, 

f) pozostawianie bez nadzoru toreb, plecaków, reklamówek, 

g) wprowadzanie do przestrzeni i jeżdżenie na rowerach, hulajnogach, 

rolkach, wrotkach i deskorolkach, 

h) umieszczanie reklam, ogłoszeń, pozostawianie ulotek, 

i) organizowanie bez zgody Parku Kultury spotkań formalnych, 

komercyjnych, pokazów, szkoleń  oraz takich, które nie są zgodne  

z działalnością statutową Parku Kultury w Bydgoszczy, 

j) wykonywanie komercyjnych sesji zdjęciowych lub nagrań bez zgody 

Parku Kultury. 



7. W przestrzeni „Zaczyn” dozwolone jest fotografowanie i filmowanie jedynie 

do celów niekomercyjnych. Wykonany materiał nie może naruszać wizerunku 

Parku Kultury, a jego wykonanie zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać 

innym użytkownikom przestrzeni. 

8. Do przestrzeni „Zaczyn” oraz na wystawy czasowe można wprowadzać psy. 

Pies musi być na smyczy oraz psy z wykazu ras agresywnych muszą być  

w  kagańcu. Właściciel psa odpowiada za wszelkie szkody w mieniu i na 

osobach.  

9. Park Kultury w Bydgoszczy nie odpowiada za rzeczy pozostawione  

w przestrzeni.  

10. Przestrzeń „Zaczynu” jest monitorowana (klauzule informacyjne w zakresie 

przetwarzania wizerunku znajdują się przy wejściach do budynku). 

11. Przebywanie w przestrzeni „Zaczyn” odbywa się z zachowaniem aktualnie 

obowiązujących obostrzeń sanitarnych. 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Park Kultury w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo zmian godzin otwarcia lub 

ograniczenia dostępności przestrzeni. 

2. Park Kultury w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do archiwizacji materiału 

zdjęciowego i filmowego i dźwiękowego wykonywanego w przestrzeni 

„Zaczynu” do celów promocyjnych- w prasie, radiu, telewizji, mediach 

internetowych i portalach społecznościowych z poszanowaniem praw dot. 

ochrony wizerunku. 

3. Park Kultury w Bydgoszczy nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu korzystania  

z przestrzeni „Zaczyn”, niestosowania się przez nich do zaleceń pracowników 

„Zaczynu” i poleceń pracowników ochrony. Postępowanie niezgodne  

z zasadami będzie skutkowało nakazem opuszczenia budynku i zakazem 

wstępu.  

4. Park Kultury w Bydgoszczy zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego 

regulaminu w każdym czasie. Organizator zawiadomi o zmianie regulaminu 

poprzez publikację na stronie internetowej www.mlynyrothera.pl.  

 

 

 

  
 

 

http://www.mlynyrothera.pl/

