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Regulamin udostqpniania sali stanowiqcej wlasnoS6

Okrqgowej lzby Radc6w Prawnych w Toruniu

Majqc na celu wsparcie mtodych radc6w prawnych rozpoczynajqcych wykonywanie zawodu,

w zakresie wytycznych
radc6w prawnych, OIRP w Toruniu postanawia

kierujqc siq uchwalami Krajowego Z1azdu Radc6w Prawnych
dotyczqcych dzialalnoSci samorzqdu

udostqpni6 lokale bqdqce w dyspozycji OIRP w Toruniu.

Sr
Regulamin okre6la zasady udostqpniania oraz u2ytkowania sali poto2nej

w

budynku

Okrqgowej lzby Radc6w Prawnych w Toruniu przy ul. Chelmifskiej 16.
5 2 [Definicje]

llekro6 w Regulaminie jest mowa o:

o
o

OIRP

- oznacza to Okrqgowq

Uiytkownik

-

lzbq Radc6w Prawnych w Toruniu;

radca prawny, kt6ry w okresie ostatnich 2lat zlo|yl6lubowanie i zostat

wpisany na listq radc6w prawnych prowadzon qprzez Radq OIRP w Toruniu;

o

Klient

o

Sala

- osoba na rzecz kt6rej

- wyznaczone

U2ytkownik Swiadczy pomoc prawna;

pomieszczenie w siedzibie OIRP w Toruniu przeznaczone do cel6w

spotkari Uzytkownika z Klientem.

5 3 [Zasady udostqpnianie]

1,. Udostqpnianie Sali mo2e nastqpii tylko w celu zorganizowania spotkania U2ytkownika
z Klientem, lub U2ytkownika z innym U2ytkownikiem.

2.

Uzytkownik nie ma prawa wynajq6, u2yczyi lub udostqpnia6 Sali osobom trzecim.

3.

Udostqpnianie Sali mo2e odbywai siq w dni robocze w godzinach od 11.00 do 15.30.

4. Udostqpnianie Sali poza godzinami i dniamiwskazanymi powy2ej nie jest mo2liwe.
5. Zlo|enie zam6wienia na udostqpnianie Sali oznacza akceptacjq niniejszego
Regulaminu.

$ 4 [Zasady rezerwacji]

1. Wstqpnej

rezerwacji mo2na dokona6 telefonicznie

(56 622 89 L7l lub

za

po6rednictwem poczty elektronicznej (oirp@torun.oirp.pl) na co najmniej 3 dni przed

terminem udostqpniania Sali podajqc godzinq rozpoczqcia i zakof czenia spotkania.

2.

Potwierdzenie ostatecznej rezerwacji ze strony OIRP nastqpuje za po(rednictwem
poczty elektronicznej

3.

lu b

telefonicznie.

W przypadku anulowania spotkania, rezygnacjq nalezy zgtosid pocztq elektronicznq
lub telefonicznie.

4.

Potwierdzenie anulowania zam6wienia dokonywane jest drogq mailowq na adres
wskazany w zam6wieniu.

5.

Udostqpniona sala posiada wyposa2enie podstawowe

tj.

krzesta (ustawienie

standardowe), st6t, miejsce do podtqczenia laptopa.

6.

U2ytkownik wskazujqc godzinq zakodczenia, zobowiqzany

jest opuScii salq

we

wskazanym czasie. W przypadku, gdy brak jest kolejnych U2ytkownik6w, mo2na za
zgodq pracownika biura OIRP przedtu2yi czas spotkania.

7. Ze sprzQtu bqdqcego na

wyposa2eniu Sali mo2na korzystai tylko na terenie

udostqpnionej Sali.

8. OIRP nie udostqpnia U2ytkownikowi zaplecza

S5

kuchennego.

[Obowiqzki Uiytkownika]

1,. U2ytkownik jest zobowiqzany do

a)

utrzymania porzqdku i czysto5ci na terenie Sali;

b)

usuniqcia wszystkich swoich materiat6w z Sali;

c)

przestrzegania zakazu palenia tytoniu w obrqbie calego budynku OIRP;

d)

przestrzegania instrukcji BHP

i

PPOZ oraz podporzadkowania

zaleceniom pracownik6w biura OIRP w Toruniu.

siq uwagom i

$ 6 [Przepisy porzqdkowe]

/

1..

W budynku OIRP obowiqzuje calkowity zakaz palenia tytoniu.

2.

Odpowiedzialno6d za wszelkie szkody osobowe

uzytkowaniem Sali ponosi U2ytkownik,

i

rzeczowe powstate

w szczeg6lno6ci

odnosi sie

w

zwiqzku

z

to do utraty,

ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiot6w.
3.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnoS6 wobec OIRP za wszelkie szkody wynikte

z

niewta5ciwego u2ytkowania Sali, w tym w szczeg6lnoki za zniszczenie, uszkodzenie
lub kradziez wyposa2enia.
4.

U2ytkownik zostanie obciqzony wszystkimi kosztami naprawy uszkodzeri Sali i/lub

sprzqtu, powstatych

w wyniku ich

niewtaSciwego u2ytkowania Sali na podstawie

sporzqdzon ego protokotu.
5.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedstawiciel OIRP stworzy w obecnoici
U2ytkownika dokumentacjq szkody. Kopiq dokumentacji szkody wraz z kosztorysem

napraw OIRP prze5le na adres U2ytkownika. U2ytkownik pokryje w catoSci koszty
usuniqcia szkody poniesione przez OIRP w terminie 7 dni od daty dorqczenia noty
obciqzeniowej.

OIRP

nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Sali przez

U2ytkownika lub

uczestnik6w spotkan ia.

5 6 [Przepisy koricowe]

t.

Zto|eni,e zam6wienia na wynajem Sali oznacza akceptacjq niniejszego Regulaminu.

2. OIRP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu w kazdym
czasie.
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