ZASADY KORZYSTANIA Z POKOJU
WYCISZEŃ DLA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
W GALERII KATOWICKIEJ
PRZEZNACZENIE
Pokój Wyciszeń jest przeznaczony dla osób, które w wyniku swojego aktualnego stanu zdrowia wymagają czasowego
odreagowania napięć. Zgłaszają konieczność poradzenia sobie z emocjami i swoim zachowaniem w wyniku niesprzyjających
okoliczności, czyli zbyt dużej ilości bodźców. W szczególności pomieszczenie jest przeznaczone dla osób z obniżoną
sprawnością funkcjonowania społecznego, wynikającą ze spektrum autyzmu.
Pokój Wyciszeń nie jest przeznaczony do korzystania przez osoby, których stan zdrowia pozwala samodzielnie radzić sobie
z emocjami oraz stresem będącymi wynikiem wystąpienia trudności czy nieporadności w danej sytuacji.

ZASADY OGÓLNE
Pokój Wyciszeń jest otwierany po zgłoszeniu zaistniałej potrzeby pracownikowi Punktu Informacyjnego, agentowi Ochrony
Obiektu bądź telefonicznie pod jeden z poniższych numerów:

OCHRONA OBIEKTU:

728 393 355

PUNKT INFORMACYJNY:

32 41 41 601

Z pokoju można korzystać 7 dni w tygodniu (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych) w godzinach otwarcia centrum handlowego
dla klientów. Pokój powstał zgodnie z wytycznymi i standardami uznanymi przez Regionalny Ośrodek MetodycznoEdukacyjny Metis w Katowicach, z którym współpracuje właściciel Galerii Katowickiej tj. Projekt Katowice sp. z o.o. (dalej:
„Właściciel Galerii Katowickiej”).
Skorzystanie z pomieszczenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów znajdujących się w niniejszym zbiorze
zasad.

PRZEPISY PORZĄDKOWE
Korzystający zobowiązani są do:
-

przestrzegania niniejszych zasad,
przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,
utrzymania porządku i czystości,
poszanowania osób i mienia osób trzecich oraz mienia należącego
do Właściciela Centrum Handlowego, spółki Projekt Katowice sp. z o.o.,
zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości np. uszkodzeń.

Korzystającym zabrania się:
-

wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek,
a także palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych),
spożywania jedzenia w pomieszczeniu,
korzystania z pomieszczenia oraz przedmiotów w nim znajdujących się
niezgodnie z ich przeznaczeniem,
używania urządzeń powodujących nadmierny hałas.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Właściciel Galerii Katowickiejnie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru rzeczy Użytkowników.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia powstałe z jego winy, zobowiązując się tym samym
do ich naprawy na własny koszt.
Właścicielowi Galerii Katowickiej przysługuje prawo zmiany powyższych zasad w każdym czasie, o czym powiadomi
użytkowników poprzez zmianę wywieszonych zasad w Pokoju Wyciszeń.

