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Definicje: 

 

1. Baza Zbożowa lub Ośrodek – Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Dzieci, Młodzieży oraz 

Dorosłych „Baza Zbożowa”, ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce; 

2. Zarząd – Zarząd Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” z siedzibą 

w Kielcach, ul. Zbożowa 4, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249169, REGON 260066902, NIP 

6572676167; posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego. 

3. Rezydent – podmiot, z którym zostało podpisane porozumienie o nadaniu statusu 

Rezydenta; 

4. Uczestnik – osoba korzystająca z oferty Bazy Zbożowej i działających na jej terenie 

Rezydentów; 

5. Regulamin – Regulamin funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Dzieci, 

Młodzieży oraz Dorosłych „Baza Zbożowa”, uchwalony przez Zarząd Federacji 

Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”. 

 

ROZDZIAŁ I 

Cele i zadania Bazy Zbożowej 

 

1. Celem Bazy Zbożowej jest: 

1) wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez budowanie 

postaw otwartości kulturalnej i tolerancji na drugiego człowieka, 

2) zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia, 

3) rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą oraz umożliwienie Uczestnikom 

uzdolnionym artystycznie alternatywnej aktywności twórczej, 

4) rozbudzanie zainteresowań różnego rodzaju aktywnością sportową, wyrabiających 

charakter, większą odwagę w podejmowaniu decyzji i chęć dokonywania zmian, 

5) promocja Miasta Kielce poprzez organizacje różnych inicjatyw społecznych, 

i kulturalnych. 

 

2. Zadaniem Bazy Zbożowej jest:  

1) prowadzenie działań o charakterze pomocowym, 

2) pobudzanie interakcji pomiędzy Uczestnikami pochodzącymi z różnych środowisk, 

posiadającymi różne predyspozycje oraz talenty, 

3) wymiana doświadczeń pomiędzy Uczestnikami, integracja między różnymi 

nieformalnymi grupami, poprzez organizację różnego rodzaju zajęć, m.in.: artystycznych, 

edukacyjnych, sportowych, tanecznych, wzmacnianie inicjatyw obywatelskich, 

kształtowanie świata wartości, norm i zachowań. 

4) umożliwienie współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi cele spójne 

z celami ośrodka na rzecz rozwoju form wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

3. Ośrodek realizuje następujące formy wsparcia: 

1) warsztaty profilaktyczne poświęcone osobowości młodych ludzi, poczucia własnej 

zaradności życiowej, tolerancji i otwartości kulturowej, 

2) zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej, profilaktyki uzależnień i przemocy, 
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3) warsztaty artystyczne, w dziedzinach takich jak np.: teatr, muzyka, film, fotografia, 

sztuki plastyczne, grafika, ceramika, 

4) warsztaty sportowe, w dziedzinach takich jak np. wspinaczka, jazda na rolkach, itp. 

5) warsztaty dziennikarskie, literackie, 

6) imprezy kulturalne o charakterze wystaw, przeglądów i festiwali. 

 

ROZDZIAŁ II 

Funkcjonowanie Bazy Zbożowej 

 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Bazy Zbożowej jest Federacja Stowarzyszeń 

Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”, reprezentowana przez Zarząd. Uchwały i decyzje 

Zarządu są wiążące dla Rezydentów oraz Uczestników. 

2. Wszelkie uzgodnienia z Federacją wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

3. Dane kontaktowe członków Zarządu oraz osób odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne 

znajdują się na tablicy ogłoszeń u pracowników ochrony.  

4. W Bazie Zbożowej zapewniony jest całodobowo monitoring oraz ochrona.  

5. Do zadań i kompetencji ochrony należy monitorowanie ruchu osobowego, w tym 

legitymowanie osób wchodzących, wydawanie kluczy do pomieszczeń, sporządzanie list 

osób wchodzących na teren ośrodka, monitorowanie ruchu samochodowego, 

zabezpieczanie organizowanych imprez oraz dbałość o bezpieczeństwo i porządek na 

terenie ośrodka oraz przestrzeganie przez uczestników zasad panujących w ośrodku.   

6. Baza Zbożowa czynna jest 7 dni w tygodniu całą dobę. Rezydenci mają dostęp do 

zajmowanych pomieszczeń przez całą dobę. Uczestnicy mają dostęp do w/w pomieszczeń 

całą dobę wyłącznie za zgodą Rezydentów. Godziny otwarcia Ośrodka mogą być 

w uzasadnionych przypadkach ograniczone decyzją Zarządu. 

7. Rezydenci są zobowiązani do pozostawiania w pomieszczeniu Ochrony kluczy od 

używanych przez siebie pomieszczeń 

8. Rezydenci są zobowiązani do uzgadniania terminów imprez/ wydarzeń kulturalnych 

otwartych dla publiczności co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

9. Rezydenci są zobowiązani do przedstawiania kalendarza planowanych działań w celu 

prowadzenia przez Federację kalendarium wydarzeń na stronie internetowej Ośrodka 

i koordynacji działań innych Rezydentów i Zarządu.  

10. W czasie trwania prób lub imprez artystycznych w pomieszczeniach bezpośrednio 

sąsiadujących z pomieszczeniami Rezydentów, a wymagających ciszy, zobowiązuje się 

pozostałe osoby do nie planowania prób muzycznych w/w czasie (terminy prób i imprez, 

będą podane przez Federację przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem). 

 

ROZDZIAŁ III 

Prawa i obowiązki Rezydentów i Uczestników 

 

1. Rezydentem może zostać podmiot o udokumentowanym dorobku artystycznym, sportowym 

i innym mieszczącym się w celach i założeniach funkcjonowania Bazy Zbożowej, określonych 

w niniejszym Regulaminie lub który przedstawi plan działań mieszczących się w tych celach 

i założeniach.  

W przypadku podmiotów działających wcześniej na terenie Bazy Zbożowej będzie brana pod 

uwagę dotychczasowa aktywność mieszcząca się w celach Bazy Zbożowej oraz współpraca 

z Zarządem. 
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2. Warunkiem uzyskania statusu Rezydenta jest zawarcie przez dany podmiot porozumienia 

z Federacją o nadaniu statusu Rezydenta. W przypadku małoletniego Rezydenta wymagana 

jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.  

3. Na terenie Bazy Zbożowej mogą przebywać: 

a) Rezydenci, którzy zawarli porozumienie z Federacją, 

b) Uczestnicy, którzy wypełnili deklaracje uczestnictwa w zajęciach/warsztatach 

organizowanych na terenie Ośrodka. W przypadku małoletniego Uczestnika wymagana jest 

pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 

c) osoby uczestniczące w imprezach otwartych organizowanych w Ośrodku,  

d) inne osoby za wiedzą i zgodą Zarządu. 

4. Każda osoba wchodząca na teren Bazy Zbożowej ma obowiązek wpisania się na listę 

wejść/poboru kluczy. Klucze do poszczególnych pracowni mogą pobierać Rezydenci lub 

upoważnieni przez nich Uczestnicy. Lista Uczestników upoważnionych przez Rezydentów do 

dostępu do pomieszczeń znajduje się u pracowników ochrony.   

5. Uczestnicy są zobowiązani każdorazowo wpisać się na listę obecności na 

warsztatach/zajęciach prowadzonych w danym dniu. 

6. Za rekrutację na zajęcia/warsztaty prowadzone przez poszczególnych Rezydentów 

odpowiadają Rezydenci prowadzący te zajęcia/warsztaty.  

7. Rezydenci są zobowiązani składać comiesięczne sprawozdanie z przeprowadzonych działań 

w formie pisemnej, potwierdzone dziennikami zajęć i listami obecności uczestników. Rezydenci 

są zobowiązani na bieżąco przekazywać materiały promocyjne organizowanych przez siebie 

działań oraz ich harmonogramy w celu ich publikacji na stronach Bazy Zbożowej i w mediach 

lokalnych.  

8. Rezydenci prowadzący zajęcia/warsztaty są zobowiązani do zawarcia z Federacją 

porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych i wypełniania miesięcznych kart czasu 

pracy wolontariusza.  

9. Brak działań na rzecz i na terenie Bazy Zbożowej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, bez 

poinformowania Federacji o uzasadnionych przyczynach, może skutkować utratą statusu 

Rezydenta.  

10. Rezydenci ani Uczestnicy nie mają prawa prowadzenia na terenie Ośrodka działalności 

gospodarczej.   

11. Na terenie Bazy Zbożowej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych 

i zażywania substancji psychoaktywnych, zaliczanych do narkotyków i tzw. dopalaczy. 

12. Rezydenci dostają do bezpłatnego używania pomieszczenia na podstawie zawartego 

z Federacją Porozumienia. 

13. Organizacja imprez, wystaw, itp. wydarzeń i aktywności w częściach wspólnych (hale, galerie, 

teren wokół Bazy Zbożowej) wymaga zgody Zarządu i wcześniejszego uzgodnienia terminów 

w celu wpisania do harmonogramu działań Bazy Zbożowej. 

14. Rezydenci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Uczestników zajęć, które organizują na 

terenie Bazy Zbożowej.  

15. Obowiązkiem Rezydentów jest współdziałanie z Zarządem.  

16. Obowiązkiem Rezydentów oraz Uczestników jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz 

informowanie Zarządu i /lub pracowników ochrony o wszystkich przypadkach 

nieprzestrzegania  niniejszego Regulaminu.  

17. Niestosowanie się do zapisów Regulaminu może skutkować utratą statusu 

Rezydenta/Uczestnika. 
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18. Utrata statusu Rezydenta skutkuje utratą prawa do używania lokalu oraz rzeczy powierzonych 

w używanie Rezydentowi w ramach zawartego porozumienia.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Zasady używania pomieszczeń 

 

1. Uczestnicy i Rezydenci są zobowiązani do utrzymywania porządku i sprzątania używanych 

pomieszczeń i terenu wokół nich oraz są zobowiązani do wspólnej dbałości o porządek na 

terenie Bazy Zbożowej.  

2. Zabrania się Rezydentom i Uczestnikom dokonywania remontów, adaptacji i modernizacji 

w zajmowanych przez nich pomieszczeniach oraz na terenie Bazy Zbożowej bez zgody 

Zarządu.  

3. Rezydenci biorą wyłączną odpowiedzialność za prywatny sprzęt i wyposażenie, pozostawione 

na terenie Bazy Zbożowej w zajmowanych przez siebie lokalach.   

4. Federacja zapewnia finansowanie kosztów energii elektrycznej do wysokości alokacji 

przeznaczonej na ten cel w budżecie projektu. Alokacja jest podzielona na części 

przyporządkowane do poszczególnych pomieszczeń, odpowiadające limitom przyznawanym 

na dane pomieszczenie, zajmowane przez danego Rezydenta. Pobór energii jest 

opomiarowany. Przekroczenie limitu jest równoznaczne z obciążeniem Rezydenta nadwyżką, 

wyliczaną wg wzoru „liczba kilowatogodzin wykorzystanych ponad przyznany limit x stawka za 

1 kWh wg cennika PGE”. Wysokość limitów zostanie ustalona przez obydwie strony 

w porozumieniach z Rezydentami, na podstawie ich realnego zapotrzebowania, wielkości 

lokalu i możliwości budżetu, z uwzględnieniem potrzeb innych Rezydentów. 

5. W przypadku używania jednego lokalu przez kilku Rezydentów, odpowiadają oni za ten lokal 

solidarnie. 

 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2022 r. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje do końca okresu prowadzenia Ośrodka przez Federację 

Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”, o ile nie zostanie wcześniej uchylony lub 

zmieniony, o czym Rezydenci zostaną stosownie poinformowani. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Organizacyjny z dnia 

1 lutego 2021 r.    

 

 

 


