
Załącznik Nr 1 do Zarz. Nr 23/15/16 

  

Regulamin Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO   

  

I. Postanowienia ogólne   

  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Centrum Kultury Studenckiej 

MROWISKO, zwane dalej CKS MROWISKO.   

2. Osoby przebywające na terenie CKS MROWISKO zobowiązane są do przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu.   

  

II. Zasady porządkowe   

  

1. CKS MROWISKO, z wyłączeniem KS SPIRALA, prowadzi działalność w godzinach   

od 6
00

 do 24
00

.   

2. Rektor,  na wniosek kierownika CKS MROWISKO może wyrazić zgodę na przedłużenie 

godzin działalności CKS MROWISKO.    

3. Zarządcą CKS MROWISKO jest kierownik Działu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw 

Socjalnych.   

4. Działalnością CKS MROWISKO kieruje powołany przez Rektora kierownik.   

5. Organizatorem działalności kulturalnej w CKS MROWISKO może być:   

1) samorząd studencki,   

2) samorząd doktorantów,   

3) organizacja studencka zarejestrowana na Politechnice Śląskiej, 

4) kierownik CKS.   

6. Na imprezy organizowane w CKS MROWISKO po godzinie 21
00 

mają wstęp wyłącznie 

osoby pełnoletnie, legitymujące się dowodem osobistym.  

7. Zabrania się użytkownikom CKS MROWISKO:  

1) wnoszenia na teren obiektu alkoholu, materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz 

jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na 

terenie CKS MROWISKO,  

2) spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego 

wyznaczonych, tj. w KS SPIRALA oraz, po uzyskaniu zgody Rektora, w sali bankietowej, 

3) palenia tytoniu na terenie całego obiektu.   

8. Użytkownicy CKS MROWISKO są zobowiązani do:   

1) poddania się kontroli Straży Akademickiej w celu wykluczenia wniesienia na teren 

obiektu przedmiotów, o których mowa w ust. 7 pkt 1),   

2) przestrzegania przepisów dotyczących zasad ochrony przeciwpożarowej,   

3) bezzwłocznego zawiadomienia kierownika CKS MROWISKO o każdym przypadku 

mogącym stanowić zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu 

oraz o wszelkich awariach technicznych.   

9. Za ochronę CKS MROWISKO i bezpieczeństwo osób przebywających na jego terenie jest 

odpowiedzialna Straż Akademicka Politechniki Śląskiej, działająca na podstawie  



Regulaminu Straży Akademickiej (Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej  

Nr 33/2000/2001 z dnia 10 sierpnia 2011r. ). 

10. Za ochronę imprez organizowanych w KS SPIRALA,  w szczególności za kontrolę wstępu  

i ruchu osobowego odpowiada firma świadcząca usługi ochrony, na podstawie odrębnej 

umowy.  Służby ochrony mogą odmówić kolejnym osobom wstępu na imprezę w przypadku, 

gdy wpuszczenie ich mogłoby uniemożliwić zachowanie bezpieczeństwa  i porządku na 

terenie KS SPIRALA.  

11. Służby ochrony są obowiązane usunąć z CKS MROWISKO uczestników, którzy swoim 

zachowaniem  zakłócają porządek oraz przebieg odbywających się na terenie CKS 

MROWISKO imprez kulturalnych,  niszczą mienie, stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub 

życia ludzkiego lub zachowują się niezgodnie z  niniejszym Regulaminem.  

12. Użytkownik CKS MROWISKO ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody  

i zniszczenia wyrządzone przez niego na terenie i w mieniu CKS MROWISKO, jak też za 

szkody wyrządzone w mieniu  osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie imprezy 

za zgodą organizatora.   

13. Budynek CKS MROWISKO jest objęty monitoringiem wizyjnym i wejście na jego teren 

oznacza zgodę na rejestrowanie obrazu.   

14. Przebieg imprezy jest utrwalany dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy, a także 

dla celów  informacyjnych i sprawozdawczych. Wizerunek osób (zarówno wykonawców, jak 

i uczestników) może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Wejście na teren imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem 

przez uczestnika imprezy zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz 

rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego na terenie imprezy, zgodnie  

z postanowieniem niniejszego ustępu.    

15. CKS MROWISKO nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw 

majątkowych do artystycznych wykonań poprzez ich utrwalanie, w tym nagrywanie przez 

organizatora imprezy (koncertu, występu, pokazu itp.), jak i publiczność. 

16. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez CKS MROWISKO, w tym KS 

SPIRALA mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup biletu, 

dokonanie rezerwacji  oraz wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z jego akceptacją. 

17. Organizatorów i uczestników imprezy w KS SPIRALA obowiązuje „Procedura zapewnienia 

bezpieczeństwa w czasie imprez studenckich w KS SPIRALA” stanowiąca Załącznik Nr 1  do 

Regulamin Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO. 

 

  

  

  



Załącznik Nr 2 do Zarz. Nr 23/15/16 

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych  

w Klubie Studenckim SPIRALA   

 

 

1. Organizatorem imprezy kulturalno-rozrywkowej  w Klubie Studenckim SPIRALA , zwanym 

dalej KS SPIRALA może być:  

a) samorząd studencki,  

b) samorząd doktorantów,  

c) organizacje studenckie zarejestrowane na Politechnice Śląskiej,  

d) kierownik CKS MROWISKO, 

e) menadżer KS SPIRALA.  

2. Nadzór nad każdą imprezą organizowaną w KS SPIRALA sprawuje menedżer KS SPIRALA, 

będący pracownikiem Politechniki Śląskiej. 

3. Organizator imprezy, o którym mowa w ust. 1 pkt a), b) i c) zobowiązany jest każdorazowo 

wyznaczyć kierownika imprezy, który bezpośrednio współpracuje z menedżerem KS SPIRALA. 

4. Za ochronę  imprez organizowanych w KS SPIRALA, a w szczególności selekcję wstępu, 

kontrolę ruchu osobowego odpowiada firma ochrony świadcząca usługi na podstawie odrębnej 

umowy. Minimalna liczba pracowników ochrony w czasie imprezy wynosi 4 osoby, wzmacniana 

w razie potrzeby służbami grupy interwencyjnej. Służby ochrony mogą odmówić kolejnym 

osobom wstępu na imprezę w przypadku, gdy może to uniemożliwić zachowanie bezpieczeństwa 

i porządku na terenie KS SPIRALA. 

5. Obiekt CKS MROWISKO, w tym KS SPIRALA objęty jest  całodobowym monitoringiem 

wizyjnym kontrolowanym przez pracowników Straży Akademickiej. Przebieg imprezy może być 

utrwalany dla celów dokumentacyjnych. 

6. Obiekt CKS MROWISKO, w tym KS SPIRALA objęty jest  całodobowym monitoringiem 

pożarowym podłączonym bezpośrednio do lokalnej jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz 

licencjonowanej stacji monitorowania pożarowego Noma 2 Sp. z o.o. 

7. Obiekt CKS MROWISKO, w tym KS SPIRALA posiada: 

a) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

b) drogi ewakuacji oraz drogi umożliwiające dojazd służbom ratowniczym i Policji, 

c) zaplecze higieniczno-sanitarne, 

d) w pełni wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy, 

e) sprzęt  gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprez  w zakresie działań 

ratowniczo-gaśniczych. 

8. Na terenie KS SPIRALA obowiązuje Regulamin CKS MROWISKO.   

  

  



Załącznik Nr 3 do Zarz. Nr 23/15/16 

  

Zasady finansowania działalności  

Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO  

   

1. CKS MROWISKO działa zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa i zasadami 

gospodarki finansowej obowiązującymi  na Politechnice Śląskiej.    

2. CKS MROWISKO posiada przypisany numer MPK, pod którym księgowane są wszystkie 

przychody i koszty związane z jego działalnością i utrzymaniem.   

3. Źródłami finansowania CKS MROWISKO jest: 

1) budżet CKS MROWISKO, 

2) przychód ze sprzedaży biletów lub wejściówek na imprezy organizowane przez 

organizacje i agendy studenckie na terenie CKS, z tym że  przychody te są dzielone  

w proporcji 50/50 pomiędzy organizatora imprezy a CKS MROWISKO, 

3) przychód ze sprzedaży biletów lub wejściówek na imprezy organizowane przez 

kierownika CKS,  

4) przychód z odpłatnego udostępniania sal: teatralnej, bankietowej, konferencyjnej, 

Klubu SPIRALA innym organizatorom imprez niż organizacje i agendy studenckie 

mające swoje siedziby w CKS oraz studenckie koła naukowe zarejestrowane na 

Uczelni.  

4. Zabrania się sprzedaży biletów poza kasą CKS.  

5. Cena za wynajem poszczególnych pomieszczeń wynosi:  

  

Wyszczególnienie Cena netto za   1 godzinę[zł] 

 

Cena netto za każdą 

następną godzinę [zł] 

 

Cena netto za dobę 

[zł] 

sala bankietowa                     

(64 osoby) 

 

200,00 

 

120,00 500,00 

sala teatralna  

(251 osób) 

 

400,00 

 

250,00 1 500,00 

sala konferencyjna                               

    (30 osób) 

 

160,00 

 

100,00 500,00 

sala taneczna KS Spirala, wynajem na 

cele komercyjne 
250,00 150,00 1000,00 

sala taneczna KS Spirala, wynajem na 

organizację imprez kulturalnych 
150,00 100,00 500,00 

 

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT.  

  

  

  

 

   


