Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2017
Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
z dnia 18.05.2017 r.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA GRODZISKA W SOPOCIE

Udostepnienie GRODZISKA w godzinach pracy placówki, tj. listopad – kwiecień 9:00-17:00 i maj
– październik 10:00-18:00, jest możliwe tylko za zgodą dyrektora Muzeum, bowiem wiąże się
z zamknięciem GRODZISKA dla zwiedzających.
1. Koszt udostępnienia GRODZISKA poza godzinami otwarcia wynosi 400 zł/ brutto za każdą
rozpoczętą godzinę zegarową.
1.1. Za czas trwania udostępnienia uznaje się czas deklarowany. Nie jest brany pod uwagę
czas ewentualnych opóźnień organizacyjnych. W przypadku przekroczenia
deklarowanego czasu trwania udostępnienia – koszt dodatkowy będzie naliczany za
każde rozpoczęte 30 min 200 zł/brutto.
2. Maksymalna liczba osób przebywających w udostępnionym GRODZISKU nie może
przekroczyć 120 osób.
3. O ile strona korzystająca z udostępnienia GRODZISKA korzysta z usług firmy cateringowej,
ma obowiązek po sobie posprzątać. Po za tym, za sprzątanie odpowiedzialni są pracownicy
Grodziska. Grodzisko nie świadczy usług cateringowych.
4. Wszelkie koszty ewentualnych strat materialnych ponosi strona korzystająca z udostepnienia.
5. W czasie udostępnienia GRODZISKA po godzinach otwarcia placówki, muszą być obecni
minimum 2 pracownicy MAG Oddział Grodzisko w Sopocie1.
6. Istnieje też możliwość zamówienia dodatkowych atrakcji np.: pokazów walk wojów, zabaw
plebejskich, koncertu muzyki dawnej. Każda z atrakcji związana jest z dodatkowymi kosztami
poniesionymi przez wynajmującego. Koszty te są każdorazowo negocjowane, uzależnione od
złożoności programu atrakcji.
7. GRODZISKO nie jest udostępniane na wydarzenia związane z agitacją polityczną oraz
wszelkich form działalności naruszającej ogólnie przyjęte normy etyczne.
8. Po godzinie 22.oo nie mogą odbywać się wydarzenia o dużym natężeniu hałasu, np. koncert,
a uczestnicy wydarzenia są zobowiązani przestrzegać ciszy nocnej.
9. Miejsca na doraźne różnego rodzaju instalacje (np. oświetlanie, sprzęt nagłaśniający) oraz
położenie elementów związanych z obsługą gości (np. kuchnie, namioty) każdorazowo
konsultowane jest z pracownikiem Oddziału.
10. Zakazuje się niszczenia terenu GRODZISKA, jak też znajdującego się na nim mienia.
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Proponowane wynagrodzenie dla pracownika 50zł za godzinę. Kwota nie byłaby rozliczna w formie premii,
lecz na podstawie umowy cywilnoprawnej.
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11. W czasie udostępnienia GRODZISKA, osoby korzystające z GRODZISKA są zobowiązane dbać
o porządek na GRODZISKU i wyrzucać wszelkie odpady do przeznaczonych w tym celu
pojemników.
12. Każdy z uczestników wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania przedmiotowego
Regulaminu oraz do dostosowywania się do poleceń pracowników Oddziału Grodzisko
w Sopocie, zgodnych z prawem i niniejszym Regulaminem. W przypadku braku stosowania
się uczestnika wydarzenia do Regulaminu lub poleceń pracowników Oddziału Grodzisko
w Sopocie, uczestnik wydarzenia powinien je opuścić na wezwanie pracownika Oddziału
Grodzisko w Sopocie. W przypadku wielości naruszeń, pracownik Oddziału Grodzisko
w Sopocie jest uprawniony przerwać wydarzenie. Organizator wydarzenia i jego uczestnicy
zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z tego tytułu.
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