Zasady wynajmu sal w Centrum Sektor 3 dla podmiotów nie będących
organizacjami pozarządowymi
1. Podmioty inne niż organizacje pozarządowe mogą wynajmować sale w Centrum Sektor 3
jedynie odpłatnie ( z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia);
2. Wynajem odbywa się wyłącznie w związku z organizacją wydarzeń bezpośrednio związanych
ze sferami pożytku publicznego wymienionymi w par. 4 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030960873
3. Udział uczestników w wydarzeniach organizowanych przez podmiot wynajmujący może być
odpłatny. Centrum Sektor 3 z tego tytułu nie czerpie żadnych korzyści.
4. Wynajem każdorazowo wymaga odrębnej zgody Koordynatora Centrum, po zapoznaniu się
z pisemnym wnioskiem podmiotu. W drodze wyjątku Koordynator może, z uwagi na ważny
interes społeczny, odstąpić od wymogu odpłatności za wynajem;
5. Odpłatność za wynajem (przelewem, po otrzymaniu rachunku) pobierana jest na podstawie
"Wyliczenia bezpośrednich kosztów utrzymania powierzchni użytkowej" dostępnego na
stronie www.sektor3.wroclaw.pl, w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego
Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella", zasilając budżet realizacji
zadania publicznego Gminy Wrocław pn. "Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych Sektor 3";
6. Wynajmujący ma obowiązek dbać o porządek w salach i powierzony sprzęt. Wszelkie zmiany
ustawienia wyposażenia sal muszą być uzgadniane. Po zakończeniu wydarzenia wynajmujący
ma obowiązek przywrócić w sali stan wyjściowy.
7. Wynajmujący ma obowiązek przestrzegać przepisów p-poż. i bhp oraz podporządkować się
w tym zakresie poleceniom pracowników Centrum Sektor 3.
8. Wydarzenia realizowane w wynajętych salach nie mogą mieć charakteru:
• sprzedaży produktów i usług
• promocji konkretnych produktów i usług oraz podmiotów gospodarczych
•
•

wręczania uczestnikom upominków związanych z promocją produktów, usług lub
podmiotów gospodarczych
agitacji partyjno-politycznej lub religijnej

•

propagowania lub pochwalania ideologii ustrojów totalitarnych oraz zachowań
rasistowskich i nietolerancyjnych
9. Centrum Sektor 3 zastrzega sobie prawo do monitorowania wydarzeń przez pracowników
i ewentualnego ich zakończenia w przypadku złamania powyższych zasad.
10. Podmiot, który złamie powyższe zasady może zostać pozbawiony możliwości wynajmu sal
w Centrum Sektor 3 w przyszłości.
Koordynator Centrum Sektor 3

Strona 1 z 1

Strona 1

