
 

Zarządzenie Nr 1/2020 

Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie z dnia 13.01.2020r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z budynku Centrum Kultury  

w Żyrardowie 

 

§ 1. 

Na podstawie §8 Statutu Centrum Kultury w Żyrardowie przyjętego Uchwałą nr XXIII/188/08 Rady Miasta 

Żyrardowa z dnia 29 maja 2008 r. wprowadzam „Regulamin korzystania z budynku Centrum Kultury w 

Żyrardowie" w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Centrum Kultury 
          w Żyrardowie 
            
         Robert Siniarski 

 

 



 

 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BUDYNKU CENTRUM KULTURY W ŻYRARDOWIE 

 

 

1. Regulamin dotyczy budynku oraz terenu będącego w użytkowaniu Centrum Kultury w Żyrardowie przy Placu 

Jana Pawła II nr 3. 

2. Interesanci Centrum Kultury w Żyrardowie obsługiwani są w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. 

3. Kasa Centrum Kultury w Żyrardowie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 17:00, z 

wyjątkiem dni w których funkcjonuje Kino Len. Inne informacje związane funkcjonowaniem Kasy określone są 

w Regulaminie sprzedaży biletów w Kinie Len działającym przy Centrum Kultury w Żyrardowie dostępnym 

przy kasie oraz na stronie internetowej www.kinolen.pl 

4. W foyer Centrum Kultury w Żyrardowie znajduje się biletomat, za pomocą którego drogą elektroniczną można 

zakupić bilety na seanse filmowe oraz inne wydarzenia. 

5. Każda osoba wchodząca na teren Centrum Kultury w Żyrardowie ma obowiązek zapoznania się i stosowania 

niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów i instrukcji, umieszczonych w widocznych miejscach na 

korytarzach Centrum Kultury w Żyrardowie. 

6. Szczegółowe informacje na temat monitoringu oraz przetwarzania danych osobowych znajdują się w 

widocznych miejscach na korytarzach oraz przy wejściach do Centrum Kultury w Żyrardowie. 

7. Podczas udziału w wydarzeniach lub seansach kinowych w okresie jesienno-zimowym zaleca się korzystanie 

z szatni. Dowodem przyjęcia rzeczy do szatni jest wydanie numerka. Za zagubione bądź zniszczone numerki 

obowiązuje opłata 20 zł/szt. W przypadku zagubienia numerka, rzeczy będą wydawane po uiszczeniu opłaty i 

po zakończeniu wydarzenia kulturalnego / seansu kinowego. 

8. Kulturalny widz podczas wydarzeń artystycznych: 

• przychodzi 15 minut przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia kulturalnego 

• nie je, nie pije i nie rozmawia 

• nie komentuje na głos trwającego wydarzenia kulturalnego 

• nie używa telefonu komórkowego 

• nie robi zdjęć i nie nagrywa filmów 

• nie biega 

• szanuje występy uczestników festiwali, konkursów, przeglądów itp. 

• wchodzi i wychodzi tylko podczas przerw 

• zostawia po sobie porządek 

9.      Niniejszy regulamin-podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku oraz na stronie internetowej 

www.ckzyrardow.pl 

10.    Na terenie Centrum Kultury w Żyrardowie zabrania się: 

• palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, spożywania napojów alkoholowych, stosowania 

środków odurzających, 

• zakłócania porządku i spokoju, 

• wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne, 

• rzucania przedmiotami, 

• używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa oraz obrażania innych osób, 

http://www.kinolen.pl/
http://www.ckzyrardow.pl/


 

• używania fajerwerków lub petard. 

• sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez 

uprzedniej zgody Centrum Kultury w Żyrardowie, 

• pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub ich malowania i oklejania, 

• zaśmiecania terenu Centrum Kultury w Żyrardowie, 

• zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji, 

• wywieszania flag, transparentów, reklam bez zgody Centrum Kultury w Żyrardowie, 

• wprowadzania zwierząt, rowerów oraz innych przedmiotów bez uprzedniej zgody przedstawicieli Centrum 

Kultury w Żyrardowie. 

11. Na teren Centrum Kultury w Żyrardowie nie wolno wnosić: 

• napojów alkoholowych, środków odurzających, 

• przedmiotów niebezpiecznych, 

• broni wszelkiego rodzaju i amunicji, 

• pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 

• fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych. 

12. Osoby posiadające produkty zabronione, o których mowa w ust. 11 nie mają prawa przebywania na terenie 

Centrum Kultury w Żyrardowie. 

13. Wejście na salę widowiskową, możliwe jest wyłącznie w przypadku seansów kina Len, imprez z udziałem 

publiczności oraz zorganizowanych zajęć, szkoleń, spotkań autorskich, prelekcji. 

14. Wejście do kina Len, na koncerty oraz inne wydarzenia biletowane odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu. 

15. Przetwarzamy dane osobowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a budynek i obszar dookoła budynku 

jest monitorowany. Stosowne informacje znajdują się na tabliczkach informacyjnych oraz na stronie internetowej 

www.ckzyrardow.pl 

16. W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy Centrum Kultury w Żyrardowie 

będą stosować następujące środki: 

• wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,  

• nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,  

• zawiadomienie Policji, Straży Miejskiej lub ochrony. 

17. Osoby, które doprowadzą do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia Centrum Kultury w 

Żyrardowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

http://www.ckzyrardow.pl/


 

18. Korzystający z obiektu Centrum Kultury w Żyrardowie zobowiązani są do podporządkowania się 

poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie 

Centrum Kultury w Żyrardowie. 

19. Za przedmioty wartościowe pozostawione w na terenie obiektu Centrum Kultury w Żyrardowie 

nie ponosi odpowiedzialności. 

20. Osoby przebywające na terenie Centrum Kultury w Żyrardowie podlegają powszechnie 

obowiązującym przepisom prawa oraz niniejszego regulaminu. 

Dyrektor Centrum Kultury 
          w Żyrardowie 
            
         Robert Siniarski 

 

 

 

 

 

 


