REGULAMIN
UDZIELANIA ZGODY NA NIEODPŁATNY WJAZD NA TARAS WIDOKOWY
PKIN

1. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. na podstawie § 7 pkt. 3 umowy nr 19/98 z dnia 14
grudnia 1998 r. z uwzględnieniem brzmienia aneksu nr 12 do umowy ma prawo do
udzielania zgody na nieodpłatny wjazd na Taras Widokowy.
2. Wydanie zgody na nieodpłatny wjazd na Taras Widokowy jest możliwe wyłącznie na
rzecz podmiotów, działających na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tj. Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami) oraz
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami).
3. W danym roku kalendarzowym Zarząd PKiN ma prawo wyrazić zgodę na wjazd dla nie
więcej niż 1 200 osób.
4. Zarząd PKiN wydaje zgodę mając na uwadze indywidualne ustalenia, poczynione
w umowach najmu powierzchni XXX p. lub w innych umowach, dotyczących organizacji
imprez lub wystaw towarzyszących związanych z wykorzystaniem Tarasu, tak, aby
wydanie zgody nie naraziło Właściciela na ryzyko roszczeń odszkodowawczych.
5. Zarząd PKiN ma prawo nie wydania lub cofnięcia zgody w przypadku kolizji
z wydarzeniami organizowanymi w PKiN.
6. Zgoda wydawana jest na wniosek uprawnionego podmiotu złożony do Zarządu PKiN nie
później niż 7 dni przed datą wjazdu. O wydaniu zgody podmiot ubiegający się
o pozwolenie będzie informowany drogą telefoniczną, mailową lub faksem.
7. Ilość osób uprawnionych do wjazdu na podstawie jednego wniosku nie może przekroczyć
20.
8. Osoby, które otrzymały zgodę na nieodpłatny wjazd na Taras Widokowy zobowiązane są
do przestrzegania „Regulaminu korzystania z Tarasu Widokowego PKiN w Warszawie”.
9. Nieodpłatne wjazdy, w przypadku braku innych ustaleń, odbywają się z poziomu 1 PKiN,
a bezpłatne bilety wydawane na podstawie uzyskanej zgody, uprawniają do
jednorazowego wjazdu wyłącznie w obowiązujących godzinach funkcjonowania Tarasu
Widokowego i nie obowiązują podczas akcji „Taras Widokowy Nocą”.
10. Ewidencja wydawanych pozwoleń i ilości nieodpłatnych wjazdów, które odbyły się na
podstawie wydanych pozwoleń podlega kontroli właściciela obiektu.

