REGULAMIN WYMIENNIKOWNI – MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM INNOWACJI
SPOŁECZNYCH I DESIGNU W GDYNI

1.MIEJSCE
1.1 Wymiennikownia - Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu, zwana dalej
Wymiennikownią (WM) jest filią Laboratorium Innowacji Społecznych Gdynia.
1.2 Siedzibą Wymiennikowni jest budynek po dawnej wymiennikowni ciepła mieszczący się w
Gdyni Chyloni przy ulicy Kartuskiej 20b.
1.3 Wymiennikownia jest miejscem adresowanym do młodzieży w wieku od 13 do 35 lat. Wyjątek
stanowią osoby, które dostarczyły Kartę Uczestnika WM przed dniem 24.04.2015, a które nie
ukończyły 13 r. ż.
1.4 Możliwość wzięcia udziału w zajęciach oraz przestrzeń WM udostępniana jest młodzieży
bezpłatnie.
1.5 Środki na prowadzenie działalności WM pochodzą z budżetu Laboratorium Innowacji
Społecznych Gdynia. Niektóre wydarzenia mogą być także finansowane przez grantodawców
zewnętrznych.
1.6 Prowadzona jest strona internetowa
www.facebook.com/wymiennikownia.

www.wymiennikownia.org

oraz

fanpage

2. CEL
2.1 Celem Wymiennikowni jest wspieranie inicjatyw oddolnych, proponowanych przez młodzież.
Wymiennikownia to przestrzeń otwarta na wspieranie pasji, wymianę doświadczeń, myśli, energii,
miejsce spotkań młodzieży;
2.2 Filarami Wymiennikowni jest pięć zasad:
•
•
•
•
•

SZACUNKU - traktuj innych, jak sam byś chciał być traktowany przez nich;
ODPOWIEDZIALNOŚCI – wywiązuj się z danego słowa i z podjętych zobowiązań;
BEZPIECZEŃSTWA – dbaj o komfort, zdrowie i życie swoje i innych;
ABSTYNENCJI – zachowaj abstynencję alkoholową, nikotynową, seksualną a także od
środków zmieniających świadomość;
AKTYWNOŚCI – bądź otwarty na relacje i kontakt z innymi.

2.3 Wymagane jest od uczestników lub ich opiekunów prawnych wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku przez Laboratorium Innowacji
Społecznych Gdynia w celach promocji miejsca oraz wydarzeń odbywających się w
Wymiennikowni.
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3. UCZESTNICY
3.1 Uczestnikiem społeczności WM staje się każda osoba, która złoży w biurze Wymiennikowni
wypełnioną Kartę Uczestnika WM, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz
zaakceptuje jego treść. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica
lub opiekuna prawnego.
3.2 Uczestnik swoją obecność w Wymiennikowni każdorazowo potwierdza osobistym wpisaniem
sie na Listę Obecności WM, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, niezwłocznie po
wejściu do budynku;
3.3 Przestrzeń Wymiennikowni jest udostępniana grupom nieformalnym, organizacjom
młodzieżowym lub uczestnikom indywidualnym, organizującym wydarzenia lub cykliczne zajęcia
na podstawie zawartego porozumienia o współpracy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu.
3.4 Organizator zajęć, których uczestnicy nie są zobligowani do dostarczenia Karty Uczestnika WM,
prowadzi listę osób w nich uczestniczących, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3.5 Uczestnicy społeczności WM zwracają się do siebie po imieniu;
4. GODZINY OTWARCIA
4.1 Wymiennikownia czynna jest dla uczestników cały rok kalendarzowy, wyłączając święta i dni
ustawowo wolne od pracy;
4.2 Godziny otwarcia WM od poniedziałku do piątku:
a) oferta dla szkół, placówek, instytucji pracujących z młodzieżą - od 9:00 do 15:00;
b) oferta dla indywidualnych uczestników WM – pon.-pt. od 16:00 do 21:00
c) istnieje możliwość dodatkowego otwarcia Wymiennikowni dla zorganizowanej grupy
młodzieży na konkretne zajęcia, event, po wcześniejszym ustaleniu tego z koordynatorem
Wymiennikowni;
4.3 Wymiennikownia będzie również otwarta w wybrane soboty, zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
4.4 W trakcie trwania zajęć plenerowych, wyjść oraz wycieczek jedno lub kilkudniowych
Wymiennikownia może być nieczynna dla osób nie biorących udziału w tych wydarzeniach;

5. KONSEKWENCJE
5.1 Każdy uczestnik ma prawo zwrócić uwagę drugiemu uczestnikowi, łamiącemu filary
Wymiennikowni, upominając go słownie.
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5.2 Każdy uczestnik ma prawo poprosić o wsparcie innego uczestnika w zwróceniu uwagi
uczestnikowi łamiącemu filary Wymiennikowni, wspólnie upominając go słownie.
5.3 Uczestnik łamiący filary Wymiennikowni odbywa rozmowę z opiekunem WM.
5.4 Uczestnik łamiący filary Wymiennikowni otrzymuje ostrzeżenie od opiekuna WM. Jest to jasno
sformułowany komunikat, dotyczący oczekiwania zmiany w postawie wobec panujących zasad.
5.5 Opiekun dający ostrzeżenie uczestnikowi, kontaktuje się z rodzicem (w przypadku osób
niepełnoletnich) w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji.
5.6 Uczestnik jest zobowiązany do usunięcia wyrządzonej przez swoje działanie szkody.
5.7 Uczestnik jest wypraszany z Wymiennikowni ze skutkiem natychmiastowym, w dniu złamania
w rażący sposób regulaminu lub jeśli robi to permanentnie i kroki 5.1 – 5.3 nie wpływają na zmianę
jego postawy.
5.7.1 Opiekun wypraszający uczestnika, kontaktuje się z rodzicem (w przypadku osób
niepełnoletnich) w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji.
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