REGULAMIN SOPOCKICH DOMÓW SASIEDZKICH

Sopockie Domy Sąsiedzkie to projekt Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji, powierzony w trybie
konkursowym i finansowany przez Gminę Miasta Sopotu.
Za projekt odpowiedzialna jest koordynatorka Sopockich Domów Sąsiedzkich – Zuzanna Ostrowska
Kontakt: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl, tel. 699 857 138

REGULAMIN DOMU SĄSIEDZKIEGO
1. Dom Sąsiedzki to swego rodzaju „centrum lokalnej społeczności”, rozumiane jako miejsce:
 otwarte dla każdego (bez względu na wiek, płeć, status majątkowy, zdolności czy
niepełnosprawności, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, czy przekonania
polityczne, itp.)
 współtworzone przez sąsiedzką społeczność dla dobra wspólnego mieszkańców, które
bazować będą na potrzebach i zasobach mieszkańców
 włączenia mieszkańców w odpowiedzialne tworzenie społeczności, w której żyją
pożytecznego spędzania czasu, pobudzającego do integracji, edukacji i rekreacji
2. Dom Sąsiedzki służy spotkaniom organizacji pozarządowych, instytucji miejskich, działaczy,
wolontariuszy, grup nieformalnych z wyłączeniem grup religijnych i politycznych.
3. Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji nie pobiera opłat za uczestnictwo w zajęciach, czy
użyczenie przestrzeni, sprzętu.
4. Dom Sąsiedzki jest przestrzenią wolną od używek.
5. Sprzęt i materiały znajdujące się w Domu Sąsiedzkim mogą być wykorzystywane przez
uczestników podczas zajęć, istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu (np. rzutnik, gry
planszowe, kijki do nordic walking , sztalugi, itp.) po uprzednim poinformowaniu
animatorka/koordynatora danego miejsca i podpisaniu karty wypożyczenia.
6. Prace wykonywane przez uczestników zajęć mogą być zabierane na własny użytek,
przeznaczone na potrzeby Domu Sąsiedzkiego, bądź podmiotów współpracujących – np.
wystawa, kiermasz. Organizator ma prawo do wyrzucenia prac, które nie będą zabrane z Domu
Sąsiedzkiego, po upływie trzech miesięcy.
7. Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji jest zobowiązane do zapewnienia bezpiecznej przestrzeni
do przeprowadzenia zajęć, Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP, dbając o
zdrowie swoje i innych uczestników. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody
lub konsekwencje zdrowotne uczestników zajęć. Za niepełnoletnich uczestników zajęć
odpowiedzialny jest rodzic/opiekun. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego
stroju do zajęć. Uczestnictwo w zajęciach dzieci do 13 roku życia wymaga pisemnej zgody
rodzica.
8. W spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach okolicznościowych nie mogą brać udziału
Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne.
9. Spotkania, warsztaty i wydarzenia okolicznościowe mogą być nagrywane lub fotografowane
przez Uczestników lub opiekunów dzieci, uczestniczących w zajęciach; po uprzednim
uzgodnieniu, oraz po wyrażeniu zgody (w formie ustnego komunikatu) przez innych
Uczestników.
10. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
11. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji
z siedzibą w Sopocie, przy ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot (biuro@scop.sopot.pl). Administrator
nie posiada inspektora ochrony danych.

