Regulamin zasad korzystania
z Domów Pracy Twórczej
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
uchwalony na posiedzeniu Zarządu ZAiKS-u
w dniu 18 grudnia 2003

PRZEPISY OGÓLNE
§1

Regulamin określa zasady działania Komisji Domów Pracy twórczej, tryb przyznawania pobytu w Domach Pracy
Twórczej (dalej zwanych DPT) oraz określa zasady korzystania z pobytów.
Zasady działania Komisji Domów Pracy Twórczej
§2
1.

Komisja Domów Pracy Twórczej (dalej zwana Komisją) powołana jest przez Zarząd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
w terminie jednego miesiąca od dnia wyboru władz. Kadencja Komisji wygasa z dniem powołania nowej.

2.

Komisja składa się z 5 zwyczajnych członków Stowarzyszenia, po jednym przedstawicielu sekcji A, B, D i G oraz
reprezentanta sekcji nierepartycyjnej.

3.

Po ustaleni składu Komisji, Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS powołuje przewodniczącego Komisji.

4.

Komisja ze swego grona wyłania zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§3

Do kompetencji Komisji DPT należy:
a) rozpatrywanie wniosków o przydział miejsc DPT,
b) czuwanie nad działalnością DPT,
c)

przedstawianie władzom Stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności i funkcjonowania DPT.

§4

Postanowienia Komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 jej członków, w tym
przewodniczącego lub jego zastępcy.
§5

Decyzje Komisji DPT zapadają większością głosów oddanych, w obecności co najmniej 4 członków w tym
przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego (jego zastępcy).
§6
1.

Komisja zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.

Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół.
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TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DPT I ZASADY ODPŁATNOŚCI
§7
1.

Prawo do korzystania z pobytów w DPT mają członkowie zwyczajni i nadzwyczajni Stowarzyszenia wraz z najbliższymi
członkami rodziny.

2.

O pobyt mogą ubiegać się także osoby, nie będące członkami rodzin członków Stowarzyszenia, pozostający pod ich
opieką lub na ich utrzymaniu.

3.

Z pobytu w DPT korzystać mogą także spadkobiercy członków i członkowie innych stowarzyszeń zrzeszających twórców.

§8
1.

Przydziału miejsc w DPT dokonuje Komisja.

2.

Osoby zainteresowane otrzymaniem miejsca w DPT składają pisemny wniosek o przydział miejsca w biurze
Stowarzyszenia, na dwa miesiące przed planowanym terminem pobytu.

§9

Komisja DPT, rozpatrując złożone wnioski, bierze pod uwagę w szczególności:
a) status osoby ubiegającej się;
b) staż członkowski w stowarzyszeniu;
c)

wysokość świadczeń, jakie ubiegający się ponosi na rzecz funduszu społecznego;

d) wywiązywanie się z zobowiązań statutowych na rzecz Stowarzyszenia przez jego członków;
e)

częstotliwość dotychczasowych pobytów w DPT;

f)

termin zamierzonego pobytu;

g) prace na rzecz Stowarzyszenia.
§ 10
1.

O decyzji Komisji zainteresowany zawiadamiany jest telefonicznie lub pisemnie przez pracownika biura Stowarzyszenia
– Sekcja DPT.

2.

Po otrzymaniu zawiadomienia zainteresowany otrzymuje w biurze Stowarzyszenia – Sekcji DPT skierowanie. Na
skierowaniu oznaczana jest data i orientacyjna godzina rozpoczęcia i zakończenia pobytu oraz wysokość opłaty.

§ 11
1.

W przypadku odmowy przyznania pobytu w DPT zainteresowany powiadamiany jest pisemnie o przyczynie odmowy.

2.

Komisja może odmówić przyznania pobytu w DPT w szczególności: osobom, które podczas poprzednich pobytów
w DPT w rażący sposób naruszyły postanowienia regulaminu, samowolnie odstąpiły miejsce w DPT osobie trzeciej oraz
osobom, które rezygnując z przyznanego pobytu, nie poinformowały o tym Stowarzyszenia.

§ 12
1.

Wysokość opłat (stawki) za pobyt w DPT określana jest przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.

Prezydium Zarządu może określić zasady przyznawania ulg w opłatach lub ustalić specjalne warunki odpłatności dla
osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

3.

Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS może odstąpić, w indywidualnych przypadkach, na pisemny wniosek
zainteresowanego, od obowiązujących zasad odpłatności.
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§ 13
1.

Opłatę wg wyliczenia zawartego w skierowaniu zainteresowany wnosi co najmniej na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem pobytu w DPT.

2.

Opłaty wnoszone są w kasie lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia ze wskazaniem tytułu opłaty.

§ 14
1.

W przypadku niemożności wykorzystania pobytu, wniesiona opłata może zostać zwrócona w całości, jeżeli korzystający
zawiadomi biuro Stowarzyszenia – Sekcja DPT o niemożności przybycia na 7 dni przed planowanym terminem
przybycia, a zarezerwowane miejsce zostanie wykorzystane przez inne osoby.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE POBYTU W DPT
§ 15
1.

Godziny wydawania posiłków są określane dla każdego DPT-u i podawane do wiadomości przybywających.

2.

Obiady i kolacje są w sali jadalnej. Posiłki te mogą być podawane i spożywane w pokoju jedynie w wyjątkowych
sytuacjach.

3.

W czasie posiłków w sali jadalnej obowiązuje zakaz palenia.

§ 16
1.

Do czasu dostosowania pomieszczeń ogólnodostępnych oraz pokoi do potrzeb osób niepełnosprawnych, osoby
niepełnosprawne oraz wymagające, z uwagi na stan zdrowia, stałej opieki innych osób korzystają z pobytu w DPT pod
warunkiem zapewnienia im całkowitej opieki przez osobę towarzyszącą.

2.

Dzieci po ukończeniu 3 lat mogą korzystać z pobytu w DPT, poza okresem ferii zimowych i wakacji, wyłącznie we
wskazanych domach w Ustce, Zakopanem i Krynicy-Zdrój.

§ 17

Osoby korzystające z pobytu w DPT są odpowiedzialne za wszelkie szkody (zniszczenia i uszkodzenia) wyrządzone
przez siebie i osoby przez nie wprowadzone.
§ 18

Na terenie DPT-ów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
§ 19

Korzystanie z telefonów zainstalowanych w DPT jest odpłatne.
§ 20
1.

Korzystający zobowiązani są do zamykania zajmowanych pokoi na klucz podczas swojej nieobecności oraz
odpowiedniego zabezpieczenia okien i drzwi balkonowych.

2.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody, utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do DPT-u,
jeżeli nastąpiły one z winy poszkodowanego, osoby mu towarzyszącej lub odwiedzającej go, siły wyższej albo też
z właściwości rzeczy.
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