REGULAMIN
§1 Uwagi ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Fabryki Pasji, zwanej dalej Fabryką.

§2 Dostęp do Fabryki
1. Dostęp do Fabryki uzyskuje się po opłaceniu ustalonego członkostwa za dany okres.
2. Fabryka jest otwarta dla członków w godzinach od 11:00 do 19:00.
3. Opiekunom Fabryki może zdarzyć się wyskoczyć gdzieś na chwilę wyskoczyć, dlatego zawsze
bezpieczniej jest przedzwonić i upewnić się, że w danej chwili ktoś jest w Fabryce.
4. Korzystanie z Fabryki poza ustalonymi godzinami pracy wymaga indywidualnego umówienia z
jednym z opiekunów Fabryki.

§3 Korzystanie z Fabryki
1. Użytkownicy Fabryki otrzymują indywidualną, zamykaną szafkę na czas obowiązywania
umowy.
2. Użytkownik Fabryki bierze odpowiedzialność za Gości, których zaprasza do Fabryki.
3. Po zakończonej pracy użytkownik Fabryki proszony jest o pochowanie swoich rzeczy
osobistych do szafek.
4. Fundacja nie odpowiada za rzeczy osobiste użytkowników pozostawione bez opieki.
5. Użytkownik ma możliwość przechowywania niedokończonego projektu w Fabryce po
uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł za każdy miesiąc przechowywania.
6. Z opłaty wymienionej w punkcie 5 Użytkownik może zostać zwolniony przez opiekuna
Fabryki.
7. Materiały takie jak drewno, tworzywa sztuczne, drobne elementy mechaniczne, komponenty
elektroniczne, artykuły biurowe (itp.), pozostawione w Fabryce bez nadzoru dłużej niż 2
miesiące przechodzą na własność Fundacji.
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§4 Korzystanie z narzędzi i urządzeń
1. Użytkownicy mają prawo korzystać ze wszelkich narzędzi i urządzeń udostępnionych przez
Fundację, zgodnie z Regulaminem korzystania z danego narzędzia/urządzenia oraz z jego
przeznaczeniem.
2. Wszyscy użytkownicy Fabryki mają takie same prawa do korzystania z narzędzi i urządzeń
udostępnionych w Fabryce.
3. Użytkownik Fabryki jest zobowiązany pokryć koszty naprawy lub wymiany narzędzi/urządzeń
dostępnych w Fabryce w przypadkach, gdy konieczność ich naprawy lub wymiany wynika z
faktu posługiwania się danym narzędziem/urządzeniem w sposób niezgodny z instrukcją
obsługi, przeznaczeniem lub z wyłącznej winy użytkownika.
4. W przypadku korzystania z własnych narzędzi/urządzeń miło by było, gdyby użytkownik
udostępniał je innym użytkownikom w czasie, w którym on sam z nich nie korzysta.
5. Po skończonej pracy użytkownik zobowiązany jest do odniesienia narzędzi/urządzeń na ich
miejsce oraz uprzątnięcie po sobie swojego stanowiska.
6. Użytkownicy korzystają z narzędzi i urządzeń udostępnionych w Fabryce (zarówno przez
Fundację Fabryka Pasji, jak i innych użytkowników) na własną odpowiedzialność. Fundacja
Fabryka Pasji nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku pracy w
Fabryce.

§5 Korzystanie z Internetu
1. Fundacja zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu w ramach opłaty
członkowskiej.
2. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania udostępnionego mu łącza w celach
niezgodnych z prawem, w szczególności w celu pobierania i/lub udostępniania materiałów
niezgodnych z prawem.
3. Fundacja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji o użytkownikach
połączonych z siecią bezprzewodową do wyświetlania listy osób dostępnych w Fabryce na
oficjalnej stronie Fundacji (wyświetlany jest avatar użytkownika oraz jego imię).

§6 Warunki i terminy płatności
1. Aktualna wysokość opłat członkowskich znajduje się zawsze pod adresem
http://fabrykapasji.org/czlonkostwo/ oraz na tablicy ogłoszeń w Fabryce.
2. Opłata członkowska jest zawsze pobierana z góry – przed rozpoczęciem pracy w Fabryce.
3. Zniżki wymienione w cenniku nie sumują się.
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4. Każdy z Użytkowników ma możliwość odpracowania opłat związanych z korzystaniem z
Fabryki wykonując pracę na rzecz Fundacji. Wszelkie szczegóły zostały opisane w załączniku
do Regulaminu pt. „Zasady odpracowywania kosztów korzystania z Fabryki”.
5. Użytkownik może, po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunem Fabryki, odliczyć także koszty
inwestycyjne poniesione na rzecz Fabryki (np. nowe narzędzia, materiały, itp.).

§7 Wydarzenia organizowane w Fabryce
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do możliwości organizowania wydarzeń w ramach
przestrzeni Fabryki takich jak szkolenia, warsztaty, imprezy okolicznościowe, przy czym
wydarzenia te będą organizowane w taki sposób, aby nie stanowiło to ograniczenia w
korzystaniu z Fabryki przez Użytkowników.
2. Informacja o możliwych ograniczeniach zostanie podana najpóźniej tydzień przed ich
planowanym terminem.
3. W przypadku konieczności zamknięcia Fabryki na czas wydarzenia wszystkie członkostwa
zostaną przedłużone o czas, przez jaki dostęp do Fabryki był niemożliwy.

§8 Odszkodowania i odpowiedzialność
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy z powodu okoliczności wynikłych na skutek działania siły wyższej pod warunkiem, że
o jej wystąpieniu zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę.
2. Fundacja zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu lokalu, jednak
nie odpowiada za rzeczy Użytkowników pozostawione w lokalu (łącznie z rzeczami
zostawionymi w szafkach).
3. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby w celu zapewnienia ochrony mienia oraz osób, Fabryka
była monitorowana, a zapis z monitoringu był utrwalany.
4. Użytkownik jest zobowiązany do przejścia szkolenia wstępnego w zakresie obsługi narzędzi i
urządzeń udostępnionych w Fabryce przed rozpoczęciem korzystania z nich w czasie pracy.

§9 Przepisy porządkowe
1. Użytkownicy zobowiązani są do:
a. Poszanowania osób i mienia.
b. Dbania o dobrą atmosferę pracy.
c. Przestrzegania zasad porządku, sprzątania stanowiska po sobie i zmywania po sobie
naczyń.
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d. Postępowania w sposób nie kolidujący z uprawnieniami innych Użytkowników.
e. Terminowego wnoszenia opłat z tytułu korzystania z Fabryki.
f. Naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z ich winy i/lub winy ich Gości
na własny koszt.
g. Zachowania poufności o danych innych Użytkowników i ich działalności, oraz do
niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie
wpłynąć na ich działalność.
h. Przestrzegania instrukcji przeciwpożarowej oraz instrukcji postępowania w
przypadkach nagłych.
2. Użytkownicy nie mają prawa do:
a. Odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do budynku i Fabryki
osobom trzecim.
b. Odstępowania przyznanych przez Fundację haseł dostępowych.
c. Palenia tytoniu na terenie Fabryki.
d. Korzystania z narzędzi i urządzeń będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
e. Wchodzenia do Biura Fabryki oraz innych pomieszczeń oznaczonych tabliczką
„Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
3. W przypadku rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w Fabryce (w szczególności
przepisów BHP i P.POŻ) opiekunowie mają prawo wyprosić Użytkownika z terenu Fabryki bez
możliwości zwrotu pieniędzy za dany dzień.
4. W razie nieposprzątania po sobie stanowiska pracy opiekunowie mogą obciążyć użytkownika
opłatą za sprzątanie w wysokości 50 zł, a w przyszłości pobierać tą opłatę w ramach kaucji za
sprzątanie jeszcze przed rozpoczęciem pracy.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i zrozumiałem cały regulamin korzystania z warsztatów
dostępnych w Fabryce Pasji.
Imię i nazwisko:

..............................................

Seria i numer dowodu osobistego:

..............................................

.......................
data

.......................
czytelny podpis

Oświadczam, że zostałem przeszkolony w zakresie zasad BHP panujących na terenie Fabryki Pasji.
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.......................
data szkolenia

.......................
czytelny podpis

.......................
podpis opiekuna Fabryki
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