
Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora PCD nr 1/2022 

 

Poznań, dnia 13.01.2022 

 

Regulamin korzystania z szatni samoobsługowej w Bramie Poznania 

1. Regulamin korzystania z szafek depozytowych w obiekcie Brama Poznania ICHOT, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady udostępniania Zwiedzającym szafek administrowanych przez 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa (instytucja kultury Miasta Poznania zwana dalej Centrum 

z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2, 61-123 Poznań) oraz przechowywania  

w nich przedmiotów pozostawionych przez Zwiedzających. 

2. Szatnia jest czynna w dniach i godzinach otwarcia Centrum.  

3. Szatnia składa się z jednej części, usytuowana jest przy holu głównym.  

4. W szatni można bezpłatnie przechować przedmioty zwiedzających, takie jak: okrycia wierzchnie, 

parasole, bagaż podręczny i podróżny. 

5. Szatnia wyposażona jest w szafki depozytowe, zamykane za pomocą mechanicznego zamka 

szyfrowego. Sposób obsługi zamka zamieszczony jest na szafkach i osoby korzystające z szatni 

są zobowiązane do jego stosowania 

6. Centrum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 

7. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie mechanicznego zamka szyfrowego. 

8. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania mechanicznego zamka szyfrowego lub 

jakiegokolwiek innego elementu szafki depozytowej, osoba korzystająca z szatni zobowiązana jest 

powiadomić obsługę Centrum. 

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania szafek depozytowych w szatni, Centrum 

sporządzi raport zawierający czas wydania rzeczy oraz imię i nazwisko osoby żądającej wydania 

rzeczy. Wzór raportu stanowi załącznik numer 1. 

10. W przypadku sytuacji, o której mowa w pkt 9, obsługa Centrum ma prawo nie wydać osobie 

korzystającej z szatni przechowywanych rzeczy, jeśli ma wątpliwość co do wiarygodności 

przynależności pozostawionych przedmiotów.  

11. Skorzystanie z szatni wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego 

przestrzegania. 

12. Centrum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia korzystania z szatni. 

13. Centrum  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  wprowadzanych  w  niniejszym  Regulaminie, o 

których Zwiedzający zostaną poinformowani poprzez stronę www.bramapoznania.pl oraz 

wywieszenie Regulaminu w przestrzeni szafek depozytowych. 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z szatni samoobsługowej w Bramie Poznania 

 

Poznań, dnia ……………………………….. 

 

Raport z wydania rzeczy w przypadku nieprawidłowego działania szafek 

 

W dniu ………………… , o godzinie ………………… z powodu nieprawidłowego działania zamka szyfrowego 

pracownik Zespołu Obsługi Klienta wydał odzież/rzeczy Zwiedzającemu 

……………………………………………………………………….. dokonując awaryjnego otwierania zamka.  

Wydanie Zwiedzającemu rzeczy nastąpiło po czynnościach uwiarygadniających przynależność pozostawionych 

przedmiotów.  
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