Załącznik nr 2
do Regulamin udostępniania powierzchni Inkubatora
w „Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie”
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
przez małych lub średnich przedsiębiorców sektora kreatywnego

Regulamin Porządkowy Centrum Kreatywności Targowa

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin Porządkowy Centrum Kreatywności Targowa, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady
przebywania na terenie Centrum Kreatywności Targowa oraz na terenie parkingu zlokalizowanego
przy Centrum Kreatywności Targowa.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie
zlokalizowane w warszawie, przy ul. Targowej 56, w budynku powstałym w ramach
projektu „Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
teren parkingu zlokalizowanego przy Centrum;
2) korzystającym z Centrum – należy przez to rozumieć każdą osobę przebywającą na
terenie Centrum;
3) projekcie – należy przez to rozumieć każde wydarzenie realizowane w Centrum;
4) przestrzeń Centrum – powierzchnia Centrum przeznaczona na prowadzenie działalności
gospodarczej lub organizowanie projektów;
5) Operatorze – należy przez to rozumieć Krajową Izbę Gospodarczą.
§ 2.
Terminy udostępniania Centrum Kreatywności
1. Centrum czynne jest w godzinach od 6.00 do 24.00 od poniedziałku do niedzieli (za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy), na potrzeby realizacji zgłoszonych projektów. Wykorzystywanie
powierzchni do innych celów jest niedozwolone.
2. Korzystający z Centrum zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin korzystania z
powierzchni Centrum.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszego porozumienia w
sprawie zmian dni oraz godzin udostępniania powierzchni.
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§ 3.
Zasady przebywania na terenie Centrum
Podczas przebywania na terenie Centrum należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi. Ze sprzętu i
urządzeń udostępnianych przez Centrum należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi
znajdującymi się przy danym sprzęcie lub urządzeniu.
Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do
zaleceń lub niewłaściwego korzystania ze sprzętu lub urządzeń.
Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Centrum należy niezwłocznie zgłaszać
obsłudze. Korzystający z Centrum jest zobowiązany ponadto do:
1) utrzymywania czystości;
2) usunięcia wszystkich materiałów promocyjno – informacyjnych po zakończeniu projektu;
3) uprzątniecia pomieszczenia, z którego korzysta;
4) przestrzegania pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom zachowującym się w sposób, który zagraża
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bezpieczeństwu innych osób, mieniu lub zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy
zachowania w miejscach publicznych.
5. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom nietrzeźwym lub osobom pozostającym pod
wpływem środków odurzających.
6. Osobom przebywającym na terenie Centrum zabrania się:
1) wnoszenia i spożywania alkoholu, za wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z Operatorem, a
związanych z charakterem organizowanego przedsięwzięcia;
2) wnoszenia i korzystania ze środków odurzających;
3) palenia tytoniu;
4) wnoszenia na teren Centrum broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla
życia i zdrowia przedmiotów;
5) wprowadzania na teren Centrum zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów
asystujących;
6) spożywania posiłków i napojów za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
7) wynoszenia elementów wyposażenia Centrum poza jego teren;
8) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Centrum;
9) prowadzenia działalności handlowej w formie handlu obnośnego , za wyjątkiem sytuacji
uzgodnionych z Operatorem;
10) prowadzenia działalności innej niż określona w umowie;
11) prowadzenia agitacji politycznych.
§ 4.
Odpowiedzialność Centrum
Operator Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu pozostawionym w trakcie
przebywania w Centrum.
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§ 5.
Zasady korzystania z parkingu
Parking przy budynku Centrum przeznaczony jest do parkowania samochodów osobowych.
Parking jest czynny w godzinach otwarcia Centrum.
Parking jest niestrzeżony i bezpłatny.
1) korzystający z parkingu zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodu przed dostaniem się
jego wnętrza osób niepowołanych;
2) korzystający z parkingu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na
terenie parkingu, w tym także osobom trzecim.
Parkowanie dozwolone jest w wyznaczonych miejscach postojowych.
Na parkingu zostało wyznaczonych 5 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
Miejsca na parkingu przeznaczone są dla pracowników Operatora Centrum oraz służb ochrony
budynku i służb technicznych obsługujących budynek.
Pozostałe samochody mogą parkować na pozostałych wyznaczonych wolnych miejscach, po
okazaniu przepustki wydawanej przez Dyrektor Zarządzającą Centrum lub upoważnione przez nią
osoby.
Przepustki mogą być wydane w związku z koniecznością organizacji wydarzenia w Centrum.
Samochody nie mogą być pozostawiane na noc. Pozostawione na noc samochody będą odholowane
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na koszt i ryzyko właściciela samochodu.
10. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych uprawnienie są
wyłącznie użytkownicy pojazdów posiadający karty osoby niepełnosprawnej umieszczone w
widocznym miejscu za szybą samochodu. Samochody osób nieuprawnionych będą odholowywane
na koszt i ryzyko właściciela samochodu.
11. Pracownicy ochrony Centrum kontrolują stan dostępnych miejsc i w przypadku ich braku nie
wpuszczają kolejnych samochodów. Dopuszczalny jest wjazd samochodów dostawczych i kurierów
dostarczających przesyłki i produkty do Centrum. Postój tych samochodów nie może być dłuższy niż
czas rozładunku/ załadunku samochodu.
12. Na terenie parkingu zabronione jest:
1) naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów, wymiana płynów, paliwa itp.;
2) magazynowanie jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności paliw, substancji łatwopalnych,
pustych pojemników po paliwie;
3) pozostawianie samochodu z uruchomionym silnikiem;
4) parkowanie na miejscach do tego niewyznaczonych, w szczególności w sposób utrudniający
korzystanie z parkingu innym jego użytkownikom;
5) prowadzenie handlu oraz czynności usługowych;
6) spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających substancji;
7) poruszanie się samochodem po terenie parkingu w celach innych niż dojazd do miejsca
postojowego/ wyjazd z parkingu.
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§ 6.
Postanowienia końcowe
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum oraz w budynku Centrum.
Każda osoba korzystająca z powierzchni Centrum oraz każda osoba przebywająca na terenie
Centrum jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu stanowi podstawę do usunięcia osoby
korzystających z powierzchni Centrum.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu.
Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości w sposób określony w ust. 1.

