załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2019
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pomieszczeń Spotykalni Biblioteki Sąsiedzkiej (MAL)
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z POMIESZCZEŃ SPOTYKALNI BIBLIOTEKI SĄSIEDZKIEJ (MAL)
Spotykalnia Biblioteka Sąsiedzka to punkt biblioteczny Biblioteki Publicznej Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy oraz Miejsce Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Bemowa.
Wspiera inicjatywy lokalne, działania sąsiedzkie, integrację mieszkańców. Jest otwarte dla
każdego mieszkańca dzielnicy, różnych grup nieformalnych i sąsiedzkich oraz organizacji
pozarządowych. Miejsce Aktywności Lokalnej ma formułę otwartą – program i plan działania
budujemy w oparciu o potrzeby, pomysły i inicjatywy mieszkańców. Zasady korzystania ze
zbiorów bibliotecznych określa regulamin Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bemowo
m. st. Warszawy.
Każdy mieszkaniec może zorganizować spotkanie, warsztat, projekt lub inne działanie –
jednorazowe, lub cykliczne; skorzystać bezpłatnie z przestrzeni i wyposażenia; wziąć udział
w proponowanych wydarzeniach, spędzić czas w przestrzeni przy kawie lub herbacie,
skorzystać z ogólnodostępnych zasobów.
Spotykalnia Biblioteka Sąsiedzka jest otwarta na wszelkie oddolne działania,
a w szczególności ekologiczne, wielokulturowe, międzypokoleniowe, włączające oraz
integrujące społeczność lokalną i wspierające rozwój mieszkańców.
Nad kalendarzem wydarzeń czuwają pracownicy MAL, do których można zgłosić pomysł na
działanie lub wydarzenie osobiście w Spotykalni, lub mailowo na adres: mal@e-bp.pl, w
godzinach pracy Spotykalni.
Działamy na zasadzie wzajemności – jeśli korzystamy z miejsca, dajemy coś w zamian, np.
organizujemy, wspieramy, pomagamy, sprzątamy, przynosimy materiały.
Szanujemy każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, status
społeczny, religię i wyznawane poglądy. Szanujemy czas, wolność wypowiedzi oraz
ekspresję innych mieszkańców.
Nie współorganizujemy wydarzeń komercyjnych, politycznych, religijnych, wykluczających
społecznie lub ekonomicznie.
Na terenie Spotykalni Biblioteki Sąsiedzkiej nie mogą przebywać osoby pod wpływem
środków alkoholu, psychoaktywnych lub odurzających.
Udział we wszystkich wydarzeniach i działaniach w Spotykalni jest bezpłatny.
Spotykalnia Biblioteka Sąsiedzka jest przyjazna dla zwierząt.

ZASADY UŻYTKOWANIA
1. Z pomieszczeń MAL mogą korzystać wszystkie osoby pełnoletnie. Osoby poniżej
18 r.ż. korzystają w czasie obecności osób dorosłych lub za zgodą opiekuna
prawnego.
2. Pomieszczenia MAL powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem
opisanym w regulaminie oraz z dbałością o ich wygląd estetyczny.
3. MAL udostępnia do powszechnego użytku swoje pomieszczenia jak i zasoby dla
wszystkich osób będących czynnymi uczestnikami spotkań i aktywności w niej
organizowanych.
4. Wszelkie pomieszczenia i wyposażenie powinno być użytkowane zgodnie z
przeznaczeniem i pod nadzorem pracownika MAL.
5. Ze znajdującego się w MAL aneksu kuchennego i jego wyposażenia mogą korzystać
wszystkie osoby biorące udział w organizacji lub uczestniczące w aktywnościach,
spotkaniach i eventach organizowanych przez MAL.
6. Używając sprzętu będącego na wyposażeniu aneksu należy zapoznać się z
instrukcjami BHP poszczególnych urządzeń i bezwzględnie się do nich stosować.
7. Zabrania się wykorzystywania w aneksie sprzętu nienależącego do MAL
wykorzystującego energię elektryczną lub posiadającego ruchome nieosłonięte
elementy mogące zagrażać bezpieczeństwu użytkownika.
8. Zabrania się ingerowania w wyposażenie aneksu oraz instalację elektryczną poza ich
normalnym użytkowaniem wynikającym z przeznaczenia.
9. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urządzeń lub instalacji należy niezwłocznie zgłaszać
do obsługi w celu wyłączenia z użycia, aż do czasu naprawy.
10. Aneks kuchenny służy do odgrzewania posiłków lub przygotowywania przekąsek. Nie
należy wykorzystywać go do samodzielnego gotowania potraw.
11. Wszelkie półprodukty wykorzystywane do przygotowywania przekąsek muszą być
świeże i nadające się do spożycia.
12. W lodówce można przechowywać wszelkie produkty i jedzenie, co do których nie ma
wątpliwości, że są świeże oraz, których data przydatności do spożycia jest aktualna.
13. Produkty przechowywane w lodówce powinny być przetrzymywane w plastikowych
pojemnikach zapobiegających zabrudzeniu półek lodówki.
14. Produkty lub posiłki nieświeże lub przeterminowane oraz nieprawidłowo
przetrzymywane będą niezwłocznie usuwane z lodówki i przeznaczone do właściwej
utylizacji.
15. W MAL można udostępniać do ogólnego spożycia tylko produkty jak i gotowe posiłki
pochodzące z dystrybucji o potwierdzonym źródle pochodzenia, udostępnianie do
spożycia posiłków przygotowanych własnoręcznie jest zabronione.
16. Każdy użytkownik ma obowiązek dbać o stan pomieszczeń i sprzętów
udostępnionych im do wykorzystania w MAL.
17. Każdy z użytkowników jest zobowiązany dbać o czystość wyposażenia stołówki i
aneksu a tym samym o pozmywanie po sobie używanych naczyń.
18. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących sposobu użytkowania pomieszczeń lub
wyposażenia MAL należy zgłosić się do obsługi/pracownika MAL.
19. Za szkody wyrządzone w mieniu Biblioteki odpowiada sprawca szkody lub w
przypadku małoletniego - jego opiekun prawny.

