
 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Dyrektora PCD nr 2/2021 

 

Poznań, dnia 01.02.2021 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK DEPOZYTOWYCH W BRAMIE POZNANIA ICHOT 

 

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. Szafki depozytowe są dostępne w dniach i godzinach otwarcia Bramy Poznania dla 

Zwiedzających, określonych na stronie internetowej www.bramapoznania.pl.  

3. Korzystanie z szafek depozytowych jest bezpłatne.  

4. Szafki depozytowe zamykane są na klucz. Na czas zwiedzania klucz od szafki depozytowej 

przechowuje Zwiedzający. 

5. Centrum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach depozytowych. 

6. W przypadku zagubienia kluczyka i żądania wydania przechowywanych rzeczy, pracownik 

Centrum jest zobowiązany do: 

a) podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności zagubienia kluczyka oraz 

działań pomocnych w jej odnalezieniu, 

b) w przypadku niemożności odnalezienia kluczyka, pobrania opłaty za zgubienie kluczyka w 

wysokości 10 złotych, 

c) podjęcia czynności prowadzących do uwiarygodnienia przynależności pozostawionych 

rzeczy, tj. poprzez podanie cech charakterystycznych przedmiotów oraz zawartości 

niewidocznych elementów – kieszeni odzieży, torby itp., 

d) sporządzenia Raportu z wydania rzeczy bez zwrotu kluczyka, (wzór Raportu stanowi 

załącznik do Regulaminu ) zawierającego czas wydania, imię i nazwisko osoby żądającej 

wydania rzeczy. 

7. Pracownik ma prawo nie wydać Zwiedzającemu przechowywanych rzeczy, jeśli ma wątpliwość 

co do wiarygodności przynależności pozostawionych przedmiotów, przez okres ostatecznego 

wyjaśnienia sprawy.  

8. Skorzystanie przez Zwiedzających z szafek depozytowych wiąże się z akceptacją niniejszego 

Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

9. 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. . 

  

http://www.bramapoznania.pl/


 

Załącznik do Regulaminu szafek depozytowych 

 

Poznań, dnia ……………………………….. 

 

Raport z wydania rzeczy bez zwrotu kluczyka 

 

W dniu ………………… , o godzinie ………………… pracownik Zespołu Obsługi Klienta wydał bez zwrotu 

zawieszki odzież/rzeczy Zwiedzającemu ……………………………………………………………………….. 

 

Za zgubienie kluczyka Zwiedzający uiścił opłatę 10 zł (opłata wg Cennika opłat za zgubione/zniszczone 

wyposażenie wypożyczane w Bramie Poznania). 

Wydanie Zwiedzającemu rzeczy nastąpiło po czynnościach uwiarygadniających przynależność pozostawionych 

przedmiotów.  

 


