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REGULAMIN  

UDOSTĘPNIENIA LOKALU KAWIARENKI OBYWATELSKIEJ „CUMA CAFE”  

PRZY UL. WOLNOŚCI 3 W CHORZOWIE  

 

działającej w ramach projektu pn. „ CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji 

Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne 

zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 

 

Kawiarenka Obywatelka „Cuma Cafe” ma na celu integrację  i aktywizację lokalnej społeczności poprzez 
realizację różnorodnych działań prowadzonych w ramach dialogu obywatelskiego. Kawiarenka Obywatelska to 

przestrzeń dla organizacji warsztatów, spotkań, konsultacji, debat, rozmów, wspólnej zabawy i rekreacji. 

Głównym celem udostępniania lokalu jest intencja, by działania podejmowane w przestrzeni lokalu przynosiły 
wymierne korzyści społeczne. 

 

Regulamin określa zasady nieodpłatnego udostępnienia lokalu KO „Cuma Cafe” przez Operatora Kawiarenki 

Obywatelskiej – Fundację Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie (zwaną dalej Udostępniającym) na rzecz 

podmiotu wnioskującego o udostępnienie (zwanego dalej Korzystającym). 

1. Lokal Cuma Cafe może zostać udostępniony podmiotom zewnętrznym działającym na obszarze Miasta 

Chorzów w celu zorganizowania spotkania, zebrania, konferencji, szkolenia, warsztatu, prezentacji, 

sympozjum, wystawy lub innego wydarzenia o charakterze powiązanym z integracją i aktywizacją 

lokalnej społeczności.  

2. Udostępnienie lokalu nie może nastąpić w związku z innymi aktywnościami niż wymienione w pkt. 1, 

zwłaszcza w celach usługowych, handlowych, produkcyjnych, magazynowych związanych z 

działalnością odpłatną lub zarobkową. Lokal nie może stanowić również siedziby lub biura projektu dla 

innej organizacji.  

3. Udostępnienie lokalu Cuma Cafe może odbywać się w czasie funkcjonowania Kawiarenki Obywatelskiej 

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-18.00, a także w dwa dni weekendowe w każdym 

miesiącu w godz. 10.00-15.00.  
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4. Udostępnienie lokalu może odbywać się tylko w czasie, gdy lokal nie jest wykorzystywany  w ramach 

zaplanowanych działań realizowanych przez Operatora Kawiarenki Obywatelskiej, tj. Fundację Edukacji 

Przedsiębiorczej w Chorzowie. 

5. Udostępnienie lokalu następuje na pisemny wniosek  podmiotu zainteresowanego sporządzony według 

wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. Wniosek powinien być złożony nie później niż na 10 

dni przed planowanym terminem wydarzenia. Rezygnację można zgłosić najpóźniej na 2 dni przed 

terminem planowanego wydarzenia, również drogą pisemną.  

6. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z lokalu Cuma Cafe w stosunku do czasu 

zarezerwowanego, Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

Udostepniającego.   

7. Korzystający oraz osoby znajdujące sie w lokalu za jego przyzwoleniem są zobowiązani do 

przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp i p.poż. oraz do zachowania ładu i porządku w całym lokalu. 

8. Korzystający ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników 

organizowanego wydarzenia w lokalu Cuma Cafe , w tym ewentualne szkody osobiste. Korzystający 

zostanie obciążony pełnymi kosztami napraw uszkodzeń wyposażenia lokalu powstałych w wyniku 

użytkowania przez niego lub osób znajdujących się w lokalu za jego przyzwoleniem lub zobowiązany do 

zakupu zniszczonego mienia. 

9. Po zakończeniu korzystania z lokalu Cuma Cafe Korzystający jest zobowiązany pozostawić wszystkie 

pomieszczenia lokalu wraz z ich wyposażeniem w stanie niepogorszonym. 

10. Korzystający nie może użyczyć udostępnianego lokalu Cuma Cafe innym podmiotom. 

11. W całym lokalu Cuma Cafe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i 

jakichkolwiek używek. 

12. Dokonanie rezerwacji lokalu Cuma Cafe  oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

13. Wszelkie wątpliwości odnośnie Regulaminu i zasad korzystania z lokalu Cuma Cafe należy kierować do 

Udostępniającego pod nr tel. 720792646 lub osobiście w lokalu od poniedziałku do piątku w godzinach 

11.00-18.00.  

  

 

 

Załącznik  :   

1. Wniosek o udostępnienie lokalu Cuma Cafe  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

Wniosek o udostępnienie lokalu Cuma Cafe 

 

 

nazwa Wnioskodawcy  

 

 

 

adres Wnioskodawcy 

 

dane kontaktowe   

 

 

 

 

termin udostępnienia lokalu  

(data, godzina od... do… )  

 

 

 

 

 

 

nazwa wydarzenia 

charakter  

cel 

krótki opis 

grupa docelowa  

przewidywana liczba osób 

uczestniczących w wydarzeniu    

 

 

 

 

 

 

inne, istotne informacje  

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem administratorem danych osobowych pozyskanych w celu organizacji 

ww. wydarzenia i ponoszę pełną odpowiedzialność za ich przetwarzanie. 

 

 
 

data złożenia wniosku …………………………………..  imię i nazwisko wnioskodawcy  …………………………………..  


