
     Regulamin przebywania na terenie centrum eMOCja

Zarządcą Centrum eMOCja jest Hospicjum Pomorze Dzieciom reprezentowane
przez Zarząd Fundacji. Wejście na teren Centrum oznacza akceptacją
postanowień niniejszego regulaminu.

1. Osoba przebywająca na terenie Centrum Wsparcia po Stracie „eMOCja” 
ma obowiązek:

 dbać o czystość oraz mienie Centrum;
 stosować  się  do  wskazówek  i  zaleceń  personelu  oraz  przebywać  w  pomieszczeniach

ogólnego użytku;
 stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 informować  pracowników  Centrum  o  wszelkich  zauważonych  nieprawidłowościach  

i zagrożeniach;
 nie  zakłócać  toku  pracy  Centrum  oraz  korzystać  z  telefonu  komórkowego  w  sposób

niestwarzający  uciążliwości  dla  innych  mając  na  uwadze  charakter  prowadzonej  przez
Centrum działalności;

 odnosić się życzliwie i kulturalnie do podopiecznych oraz personelu Centrum.

2. Na  terenie  Centrum  obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia  papierosów  oraz  wyrobów  
tytoniowych,  używania  alkoholu  oraz  innych  środków  odurzających.  Zabrania  się  
przebywania  na  terenie  Centrum  osobom  będącym  pod  widocznym  wpływem  alkoholu,  
będącym pod wpływem środków odurzających oraz osobom zachowującym się niezgodnie  
z prawem lub których zachowanie jest uciążliwe dla klientów Centrum.

3. Filmowanie  oraz  fotografowanie  wydarzeń  mających  miejsce  w  Centrum  eMOCja  może  
odbywać się tylko za zgodą organizatora wydarzenia.  Organizator zastrzega sobie prawo do  
rejestrowania wydarzeń oraz publikowania zdjęć oraz filmów na stronie internetowej Centrum
oraz profilu facebook.

4. Mając na uwadze charakter prowadzonej  działalności,  filmowanie  oraz fotografowanie jest  
zabronione chyba, że osoba fotografowana lub filmowana wyraża na to zgodę.

5. Prowadzenie  na  terenie  Centrum  akwizycji,  zbiórek  pieniężnych,  rozdawanie  ulotek,  
umieszczanie plakatów i ogłoszeń może odbywać się tylko za zgodą administracji Centrum.

6. Administracja Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

7. Budynek  Centrum  eMOCja  oraz  teren  przyległy  są  całodobowo  monitorowane  –  
szczegółowe informacje na temat monitoringu oraz przechowywania nagrań znajdują się na  
drzwiach głównych budynku Centrum.

8. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Centrum spoczywa na ich 
opiekunach za wyjątkiem pokoju terapii dziecięcej.

9. Osoby przyprowadzające zwierzęta do Centrum ponoszą za nie pełną odpowiedzialność .




