Regulamin działań Galerii Młodych
WSTĘP
Od listopada 2012 roku Willa Radogoszcz - Galeria Etnograficzna realizuje zadania
obejmujące edukację kulturalną poprzez liczne wydarzenia popularnonaukowe,
związane z lokalną historią i tradycją. Willa Radogoszcz wpisuje się w struktury
Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki jako filia. Od 2018 roku oferta
kierowana jest do lokalnej młodzieży oraz grup szkolnych.
Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna - organ doradczy do spraw młodzieży
działający przy Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim. Grupa ta współtworzy
ofertę kulturalną kierowaną do młodzieży pod nazwą „Willa Radogoszcz – Galeria
Młodych”. Niniejszy regulamin prezentuje zasady funkcjonowania Galerii Młodych w
zabytkowym budynku Willi.
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Administratorem placówki jest Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, z
siedzibą przy ul. Spółdzielczej 9.
2. Willa jest miejscem spotkań lokalnej młodzież. Spotkania mają charakter
edukacyjny, integracyjny i kulturowy. Placówka dla młodzieży określana jest dalej
jako: „Galeria Młodych”.
3. Godziny otwarcia galerii określa harmonogram zajęć, który ustalany jest na dany
rok szkolny.
4. Miejsce dla młodych jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od
16.00 do 20.00 oraz w piątki godz. 16-21, soboty – tylko podczas organizowanych
wydarzeń. W niedziela, święta oraz dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych i pracy
jest nieczynne. Godziny mogą ulegać zmianom zależnie od decyzji administratora
budynku.
5. Odpowiedzialność za zachowanie porządku w godzinach otwarcia „Galerii
Młodych” przejmują chętne osoby (pełnoletnie) z Młodzieżowej Grupy Konsultacyjnej.
Odpowiedzialność przekazywana jest na podstawie umowy wolontariackiej z
wykazaniem zakresu zadań.
6. Cele działania placówki:
- rozwój i wyrównywanie kompetencji kulturowych młodzieży, w tym z grup
defaworyzowanych
- integracja pokoleniowa, międzyśrodowiskowa w przygotowaniu do uczestnictwa w
kulturze
- rozwój talentów i twórczości młodzieżowej
- promocja twórczości uczestników uzdolnionych
- współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia młodzieży, konsultacje,
zapraszanie znanych twórców i nauczycieli akademickich na zajęcia z zakresu
rozwoju osobistego, zawodowego
- realizowanie projektów korespondujących z kulturą młodzieżową

- stwarzanie możliwości realizowania inicjatyw oddolnych w zakresie kultury
młodzieżowej
- wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych
- poszukiwanie i promowanie nowatorskich form aktywizowania środowiska lokalnego
poprzez sztukę
- wychowanie edukacyjno-kulturowe
- profilaktyczne
- rekreacyjne
- organizacja Grodziskiego Dnia Młodzieży
§2.
OBOWIĄZKI KOORDYNATORA PLACÓWKI
1. Koordynator placówki jest zatrudniony na podstawie pisemnej umowy z Ośrodkiem
Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki (OKGGM).
2. Do obowiązków koordynatora należą:
- utrzymanie stałego kontaktu z OKGGM
- reprezentowanie MGK poprzez przedstawianie propozycji działań oraz wydarzeń w
ramach Galerii Młodych.
- koordynowanie działań, organizacja wydarzeń oraz rozdysponowanie zadań
pomiędzy pełnoletnich członków MGK, którzy zgłosili chęć współpracy w ramach
wolontariatu
- monitorowanie szkód oraz oraz stanu technicznego urządzeń oraz sprzętu
znajdującego się w Willi Radogoszcz oraz na jej terenie
- wsparcie konsultacyjne przy organizacji Grodziskiego Dnia Młodzieży, Maratonów
Filmowych
- informowanie odbiorców oferty o organizowanych wydarzeniach
- zgładzenie usterek, awarii oraz innych bieżących spraw administratorowi
zabytkowego budynku (Monika Chrzanowska - pracownik etatowy OKGGM)
- utrzymanie bezpiecznych warunków pracy dla młodzieży korzystających z zajęć w
ramach Galerii Młodych. Koordynator ma prawo wykluczyć uczestnictwo osób, które
regularnie nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu oraz stanowią
zagrożenie dla innych uczestników. Szczegóły zawarte są w §3.pkt.10 regulaminu.
Narzędziem mobilizującym uczestnika do odpowiedniego zachowania, w tym
poprawy warunków bezpieczeństwa grupy jest sporządzenie notatki (w formie
krótkiej informacji na temat nie przestrzegania przez uczestnika zasad niniejszego
regulaminu oraz nieodpowiedniego zachowania). Notatka będzie stanowić podstawę
do wykluczenia z dalszego uczestnictwa danej osoby z oferty zajęć.
§3.
ZASADY KORZYSTANIA Z PLACÓWKI – WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Są zobowiązani do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikami niniejszej oferty są osoby od 13 do 21 roku życia. Uczestnictwo w

zajęciach jest dobrowolne i nie podlega opłacie za zajęcia. Każdy, spełniający
warunki wiekowe, ma prawo do korzystania z oferty prowadzonych zajęć w Galerii
Młodych.
3. Każda osoba chcąca korzystać z zajęć oferowanych przez Willę podlega
weryfikacji poprzez wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa (załącznik 1) dostępnej w
dwóch wersjach dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich.
4. Każdy uczestnik ma obowiązek wpisania się do Księgi Przyjścia oraz podania:
Imienia, Nazwiska, inf nt. rodzaju dokumentu (legitymacja szkolna lub dowód
osobisty) oraz godzin przyjścia i wyjścia.
5. Zabrania się niszczenia mienia publicznego, znajdującego się na terenie obiektu.
Odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia ponosi osoba pełnoletnia lub opiekun
osoby niepełnoletniej.
6. Na terenie całego obiektu zabrania się spożywania alkoholu, wyrobów
tytoniowych, e-papierosów oraz innych środków odurzających.
7. Zabrania się wynoszenia sprzętów należących do Willi poza obiekt oraz jego teren.
8. Osoby pełnoletnie z MGK, które zgłosiły się do pomocy w organizowaniu życia
kulturowego placówki, ponoszą odpowiedzialność za powierzony sprzęt i urządzenia
stanowiące wyposażenie placówki – współpraca na podstawie umowy wolontariackiej
z wykazaniem zakresu zadań.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez uczestników
zajęć rzeczy.
10. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi uczestnikowi koordynator ma prawo wykluczyć
uczestnika z korzystania z oferty placówki za:
- nieustanne nieprzestrzeganie regulaminu
- agresywne zachowanie w stosunku do innych uczestników, instruktora zajęć czy
koordynatora placówki
- niesubordynację, brak dyscypliny wobec instruktora prowadzącego zajęcia lub
innych uczestników zajęć
- nie dostosowanie się do §4. - Obowiązków Uczestników
- zachowanie uczestnika, które będzie wskazywać na upojenie alkoholowe bądź
spożycie środków odurzających
- celowe zniszczenie mienia placówki
11. Opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika jak również pełnoletni uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dn.29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Z 2016 r., poz. 922 – tekst jednolity) w
celach wynikających z organizacji pracy placówki Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk
Mazowiecki.
12. Opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika jak również uczestnik pełnoletni
wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocyjne oraz
dokumentacyjne w ramach działalności Galerii Młodych tym samym Ośrodka Kultury
Gminy Grodzisk Mazowiecki.
§4.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Przestrzeganie regulaminu.
2. Dbanie o niezaśmiecanie placówki.
3. Zachowanie zasad BHP przez osoby pełnoletnie na podstawie umowy
wolontariackiej.
4. Nadzorowanie przez MGK wpisów do Księgi Przyjść (listy uczestników) - na
podstawie umowy wolontariackiej.
5. Podporządkowanie się poleceniom instruktorów prowadzących zajęcia.
6. Przestrzeganie harmonogramu zajęć oraz punktualne pojawianie się na
organizowanych zajęciach.
7. Zgłoszenie udziału w zajęciach poprzez wypełnienie deklaracji zobowiązuje
uczestnika do obecności na zajęciach.
8. Przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad higieny osobistej, zachowanie
schludności i czystości.
§5.
ZARĄDZANIE PLACÓWKĄ
1. Willa oraz przyległy do niej teren są monitorowane oraz podlegają ochronie
zewnętrznej.
2. Z oferty kulturalnej w ramach Galerii Młodych uczestnicy korzystają nieodpłatnie.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Imprezy o charakterze cykliczny oraz oferta zajęć powinny być zgłaszane do
harmonogramu Galerii Młodych prowadzonego przez koordynatora placówki.
2. Wnioski dotyczące merytorycznego zakresu działań Galerii Młodych należy
składać do koordynatora placówki.
3. Regulamin placówki wchodzi z dniem popisania.

