Załącznik nr 4.

REGULAMIN
Wrocławskiego Centrum Kongresowego
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Wrocławskie Centrum Kongresowe (budynek Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej), dalej WCK, znajduje się
w kompleksie Hali Stulecia, która jest obiektem zabytkowym wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
zarządzanym przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Spółka z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1,
51-618 (dalej: WP Hala Ludowa).
WCK spełnia współczesne wymogi techniczne i organizacyjne nowoczesnego obiektu konferencyjno-kongresowego
i przeznaczone jest do organizacji dużych kongresów, konferencji, szkoleń, wystaw, koncertów i bankietów.
Wynajęcie całego WCK lub poszczególnych pomieszczeń (sali audytoryjnej, sali wielofunkcyjnej, sal konferencyjnych,
foyer) w celu przeprowadzenia konferencji, koncertu, targów, bankietu lub innego wydarzenia, możliwe jest po uzgodnieniu
terminu i zakresu wynajmu z Działem Sprzedaży WP Hala Ludowa oraz zawarciu stosownej umowy najmu. Przekazanie
Najemcy wynajętych pomieszczeń następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
W pomieszczeniach znajdujących się w WCK, tj. w Sali audytoryjnej, wielofunkcyjnej, foyer, salach konferencyjnych,
pokojach spotkań), na tarasie widokowym na I piętrze, mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające identyfikatory, bilety
wstępu, zaproszenia lub goście zaproszeni przez WP Hala Ludowa. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do
kontroli.
Na terenie WCK (ściany, podłogi, sufity, szyby, meble itp.) oraz na elewacji i wokół budynku WCK obowiązuje zakaz
wieszania, przyklejania oraz malowania reklam i innych informacji nie uzgodnionych z WP Hala Ludowa. Osoby niszczące
budynek WCK (ściany, podłogi, szyby, sufity), wyposażenie lub urządzenia WCK ponoszą materialną odpowiedzialność za
dokonane zniszczenia.
Biorąc pod uwagę specyfikę podłogi WCK, Najemca i osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w przypadku
mocowania wykładziny do podłogi, na ciągach komunikacyjnych itp. taśmami, zobowiązany jest użyć tylko taśmy klejącej
dwustronnej lekkiej żelowej, a po zakończeniu wydarzenia usunąć wszystkie taśmy z podłogi w taki sposób, aby
przywrócony został stan przedmiotu najmu sprzed jego wydania Najemcy. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń,
Najemca ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.
Najemca – Organizator bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za pokrycie wszelkich strat wyrządzonych podczas
organizowanego przedsięwzięcia oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby biorące udział w organizowanym przez
niego wydarzeniu lub imprezie.
Zabrania się wstępu oraz zakazuje się przebywania na terenie obiektu WCK osobom nietrzeźwym, stwarzającym swoim
zachowaniem zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, narażających siebie lub inne osoby na utratę zdrowia
lub naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
Obiekt WCK objęty jest monitoringiem wizyjnym, którego administratorem jest WP Hala Ludowa.
Przebywającym na terenie WCK zabrania się filmowania i fotografowania wnętrza WCK z użyciem statywu oraz w celach
komercyjnych bez zgody WP Hala Ludowa, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem skutków prawnych.
Przebywającym na terenie WCK nie wolno palić tytoniu, spożywać alkoholu ani stosować środków odurzających. Palenie
tytoniu i picie alkoholu może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i za odpowiednim zezwoleniem
WP Hala Ludowa. Zakaz spożywania alkoholu nie dotyczy Restauracji i Bistro lub miejsc wyznaczonych przez WP Hala
Ludowa, znajdujących się na terenie WCK.
Przebywającym na terenie WCK zabrania się wnoszenia i używania materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych,
pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych, jak również innych substancji zagrażających życiu
i zdrowiu.
Na terenie WCK obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
Zabrania się wprowadzania rowerów do WCK.
Na terenie WCK zabrania się prowadzenia jakichkolwiek zbiórek pieniężnych, działań akwizycyjnych, reklamowych,
promocyjnych oraz agitacyjnych nieuzgodnionych z WP Hala Ludowa i/lub organizatorem danego wydarzenia
odbywającego się w WCK.
Zabrania się wprowadzania i wnoszenia do WCK zwierząt – za wyjątkiem targów i wystaw tematycznych poświęconych
zwierzętom, na których stanowią one integralną część ekspozycji. Zakaz wprowadzania zwierząt nie dotyczy osób, których
niepełnosprawność została potwierdzona stosownym dokumentem, a które korzystają z psa przewodnika.
WP Hala Ludowa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w WCK bez opieki.
Prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej (handlowej, gastronomicznej, reklamowej itp.) na terenie WCK wymaga
każdorazowej zgody WP Hala Ludowa lub/oraz podpisania stosownej umowy z WP Hala Ludowa.
Na terenie WCK zabrania się stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń narażających siebie lub innych na utratę zdrowia.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane przez służby porządkowe
z WCK. Niezależnie od podjętych przez służby porządkowe działań, WP Hala Ludowa zastrzega sobie prawo do podjęcia
działań przewidzianych prawem w celu skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie lub karnego
w przypadku przestępstw.
Kierownictwo i obsługa WCK oraz służby ochrony obiektu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie WCK zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom również
w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem.
Skargi i wnioski można wpisać do Książki Obiektu znajdującej się w portierni obiektu Hali Stulecia lub zgłaszać osobiście
do Zarządu WP Hala Ludowa w godzinach 8.00 – 16.00 w dni robocze.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu.
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Data i podpis organizatora

