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Pan
Tadeusz Skarżyński
Radny
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 27 lutego 2020 roku, dotyczącą funkcjonowania Domu

Sąsiedzkiego, poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania.

1. Czy wiadomo ile osób ze Specjalnej Strefy Rewitalizacji skorzystało do tej pory  z  działalności

Domu Sąsiedzkiego? W jakich brały udział działaniach? Czy są to cały czas te same osoby, czy

następuje rozszerzenie oferty Domu Sąsiedzkiego?

Stowarzyszenie Multi. Art, które prowadzi i koordynuje na zlecenie Miasta Kalisz działania Domu

Sąsiedzkiego (DS),  nie znajduje  podstaw prawnych do zbierania i przetwarzania tak szczegółowych

danych osobowych umożliwiających przyporządkowanie osób uczestniczących w wydarzeniach DS

do ich adresu zamieszkania. 

Jednakże koordynatorzy DS, na podstawie rozmów prowadzonych z uczestnikami działań szacują,

że w około 80% wydarzeń uczestniczą mieszkańcy najbliższego otoczenia DS (czyli ulic: Podgórza,

Gołębiej, Wroniej, Jabłkowskiego, Kopernika, Harcerskiej, Widok, Dobrzeckiej, Chopina, Kościuszki).

Są to osoby w różnym wieku (dzieci,  młodzież,  dorośli,  seniorzy),  o  różnych zainteresowaniach.

Część z nich to stali bywalcy DS, część to osoby pojawiające się w zależności od tematyki wydarzeń.

Przykładowe wydarzenia, w których uczestniczą najbliżsi sąsiedzi/sąsiadki DS:

• kulinarne,

• zajęcia gimnastyczne,

• Sąsiedzkie ferie – w zależności  od dnia (na każde warsztaty prowadzono osobne zapisy)

uczestniczyło od 2 do 7 dzieci (wraz z opiekunami) z najbliższego sąsiedztwa,

• rękodzieło,



• spotkania/koncerty – koncert Chóru kameralnego WPA UAM, fotografie przyrodnicze Anety

Kolańczyk,  mikołajkowe  spotkanie  seniorów,  spotkanie  informacyjne  wolontariuszy

Schroniska dla zwierząt w Kaliszu.

Dom Sąsiedzki  w pierwszych  100  dniach swojej  działalności  zorganizował  ponad 50  wydarzeń o

bardzo  różnorodnej  tematyce  i  charakterze,  które  miały  na  celu  zachęcenie   mieszkańców  do

odwiedzenia  Domu  i  oswojenia  się  z  jego  działalnością  (pełne  podsumowanie  w  zestawieniu

wydarzeń  DS  za  listopad-grudzień  2019  i  styczeń-luty  2020).  Owa  różnorodność  miała  na  celu

zweryfikowanie jakie tematy oraz jaki format wydarzeń spotyka się z zainteresowaniem odbiorców.

Część  wydarzeń  powstała  bezpośrednio  z  inicjatywy  odbiorców,  w  tym  sąsiadów/sąsiadek

z najbliższej okolicy m.in. wydarzenia kulinarne, ruchowe, rękodzielnicze, ferie dla dzieci szkolnych,

warsztaty  plastyczne.  Już  podczas  otwarcia  DS  w  dniu  23  listopada  2019  r.  zebrane  zostały

informacje o tym, w jakich wydarzeniach mieszkańcy chcieliby uczestniczyć oraz jakie kompetencje

mogą  zaproponować.  Na  co  dzień,  w przestrzeni  DS  znajduje  się  tablica  ogłoszeń,  na  której

uczestnicy  mogą  dopisać  się  do  wydarzeń,  zaproponować  swoje  pomysły,  zostawić  informację

zwrotną.

W najbliższych tygodniach planowany jest pierwszy z serii warsztatów ewaluacyjnych – pogłębiony

wywiad,  w którym uczestniczyć będą stali  bywalcy wydarzeń i  partnerzy DS.  Podczas spotkania

zebrany zostanie jakościowy materiał: opinie uczestników, ich oczekiwania, propozycje zmian oraz

dotychczasowa ocena funkcjonowania DS. Na jego  podstawie zostaną wprowadzone ewentualne

zmiany bądź rozszerzenie kierunków działań DS.

2.  Czy  Dom  Sąsiedzki  udostępniany  jest  innym  stowarzyszeniem,  organizacjom

pozarządowym? Jeżeli tak, to jakim i na jakich zasadach?

Dom Sąsiedzki udostępnia swoją przestrzeń organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnymi,

partnerom społecznym i innym. Zasady udostępniania i współpracy zostały określone w Regulaminie

DS (załączonym do niniejszego pisma).

Do  tej  pory  działania  w  DS  zrealizowały  m.in.  następujące  stowarzyszenia,  grupy  nieformalne,

organizacje:

• Wolontariusze Schroniska dla zwierząt w Kaliszu – spotkanie informacyjne dla potencjalnych

adoptujących;

• Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej Kwadratura – zakończenie projektu społecznego;



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

• Fundacja Bread of Life, Fundacja Lotto – akcja pieczenia pierników z dziećmi na potrzeby

Wigilii na Kaliskim Rynku;

• Chór kameralny WPA UAM – koncert;

• Urząd Miasta Kalisza – konsultacje społeczne i spotkania dotyczące działań rewitalizacyjnych

okolic Podgórza/Jabłkowskiego;

• Komitet Rewitalizacji – posiedzenia;

• Kaliska  Rada  Seniorów  –  posiedzenia  i  dyżury  dla  mieszkańców  (pierwszy  i  trzeci

poniedziałek miesiąca);

• Rada  Osiedla  Śródmieście  II  -  Mikołajkowe  spotkanie  seniorów,  pokaz  slajdów  z rzutnika

ANIA (bajki dla dzieci), kuchnia kaliska;

• Rady osiedli – spotkania robocze przedstawicieli Rad osiedli;

• Inicjatywa uczniów I i IV LO: Noc Burnsa - wieczór kultury Szkocji i Irlandii;

• Kaliska Rada Pożytku Publicznego – posiedzenie;

• Młodzieżowy Strajk Klimatyczny – spotkania otwarte;

• WordUp! Kalisz – spotkanie społeczności skupionej wokół WordPressa;

• Stowarzyszenie Centrum Promocji  i  Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP – spotkanie

informacyjne dot. projektu „Wielkopolska Wiara”;

• Inicjatywa  uczennic  II  LO „Our  Period Project”  –  zbiórka  artykułów higieny  intymnej  dla

potrzebujących kobiet (współpraca z Caritas);

• magazyn Lśnienie – Babski dzień w Lśnieniu.

Z wyrazami szacunku

 

Załączniki:

1.  Zestawienie wydarzeń DS za listopad-grudzień 2019 i styczeń-luty 2020

2. Regulamin  Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4



Listopad 2019

Dzień Dzień tygodnia Godziny otwarcia Godz. Wydarzenia

1 piątek - -

2 sobota - -

3 niedziela - -

4 poniedziałek 9.00 - 14.00 5

5 wtorek 9.00 - 14.00 5

6 środa 12.00 - 17.00 5

7 czwartek 12.00 - 17.00 5

8 piątek 15.00 - 20.00 5 16.30 do 10. os.

9 sobota - -

10 niedziela - -

11 poniedziałek - -

12 wtorek 9.00 - 14.00 5

13 środa 12.00 - 18.00 6

14 czwartek 13.00 - 18.00 5

15 piątek 11.00 - 16.00 5

16 sobota - -

17 niedziela - -

18 poniedziałek 9.00 - 14.00 5

19 wtorek 13.00 - 20.00 7 17.00 do 10. os.

20 środa 14.00 - 19.00 5 10.30 do 10. os.

17.00 do 10. os.

21 czwartek 14.00 - 19.00 5 16.30 do 10. os.

22 piątek 12.00 - 18.00 6

23 sobota 15.00 - 20.00 5 15.00 do 150 os.

24 niedziela - -

25 poniedziałek 11.00 - 17.30 6,5 11.00 do 10. os.

26 wtorek 11.00 - 16.00 5

27 środa 15.00 - 20.00 5 18.00 do 10. os.

28 czwartek 13.00 – 18.00 5

L. godz. 
łącznie

Orientacyjna 
frekwencja

Zakończenie projektu 
"Podwórka Kultura, warsztaty 
dla liderów podwórkowych" 
Fundacja KWADRATURA – 
spotkanie

Konsultacje społeczne - UM 
Kalisz

Konsultacje społeczne - UM 
Kalisz

Francuskie piosenki – cykliczne 
spotkania

Komitet rewitalizacji – 
posiedzenie

Parapetówka - wielkie 
Otwarcie Domu Sąsiedzkiego – 
różne wydarzenia

Konsultacje społeczne - UM 
Kalisz

Rękawiczki na drutach - 
warsztaty



29 piątek 10.00 - 18.00 8

30 sobota 15.00 - 20.00 5 Świąteczne odliczanie do 60 os.

L. godzin pon-pt 103,5

10
L. godzin 
weekendy



Grudzień 2019

Dzień Dz. tygodnia Godziny otwarcia Godz. Wydarzenia

1 niedziela 10.00 - 15.00 5 -

2 poniedziałek 8.00 - 13.00 5 8.00 Do 30 os.

11.00 Chustowanie bobasów – warsztaty dla mam Do 10 os.

3 wtorek 13.30 - 18.30 5 17.30 Pilates Do 10 os.

4 środa 15.00 - 20.00 5 17.00 Francuskie piosenki – spotkania cykliczne Do 10 os.

18.00 Rękawiczki na drutach – warsztaty Do 10 os.

5 czwartek 14.00 - 19.00 5 17.00 Do 10 os.

17.30 Placki dyniowe – wspólne gotowanie Do 10 os.

6 piątek 10.00 - 15.00 5

7 sobota - - -

8 niedziela - - -

9 poniedziałek 11.00 - 17.00 6 9.00 Manufaktura świątecznych kartek – warsztaty Do 10 os.

10 wtorek 13.00 - 20.00 7 14.00 Posiedzenie Kaliskiej Rady Seniorów Do 20 os.

17.30 Pilates Do 10 os.

18.15 Paryska zupa cebulowa – wspólne gotowanie Do 10 os.

11 środa 14.00 - 20.00 6 17.00 Do 30 os.

18.30 Rękawiczki na drutach Do 10 os.

12 czwartek 13.00 - 20.00 7 16.00 Do 20 os.

18.30 Do 10 os.

13 piątek 8.00 - 14.00 6 Manufaktura świątecznych kartek – warsztaty Do 10 os.

L. godz. 
łącznie

Orientacyjna 
frekwencja

Pieczenie pierników z Fundacją Bread of Life – 
warsztaty dla dzieci

Zajęcia gimnastyczno-relaksacyjne  – cykliczne 
zajęcia ruchowe

Aneta Kolańczyk "Cztery pory roku. Prosna." - 
fotografie przyrody – spotkanie otwarte

Mikołajkowe spotkanie seniorów Osiedla 
Śródmieście II

Zajęcia gimnastyczno-relaksacyjne  – cykliczne 
zajęcia ruchowe



14 sobota - - -

15 niedziela - - -

16 poniedziałek 11.00 - 18.00 7 12.00 Dyżur Kaliskiej Rady Seniorów Do 10 os.

17 wtorek 13.00 - 20.00 7 17.00 Do 10 os.

17.30 Pilates Do 10 os.

18 środa 12.00 - 19.00 7 17.00 Francuskie piosenki – spotkania cykliczne Do 10 os.

17.00 Ekologiczne ozdoby świąteczne – warsztaty Do 10 os.

19 czwartek 13.00 - 20.00 7 18.30 Do 10 os.

20 piątek 9.00 - 16.00 7

21 sobota - - -

22 niedziela - - -

23 poniedziałek 9.00 - 17.00 8

24 wtorek - -

25 środa - -

26 czwartek - -

27 piątek - -

28 sobota 14.00 - 19.00 5 15.00 Giełda nietrafionych prezentów Do 20 os. 

29 niedziela - - -

30 poniedziałek - -

31 wtorek - -

L. godzin pon-pt 100

10

Kaliska kuchnia - prażuchy i kapuśniak – 
wspólne gotowanie

Zajęcia gimnastyczno-relaksacyjne  – cykliczne 
zajęcia ruchowe

L. godzin 
weekendy



Styczeń 2020

Dzień Dzień tygodnia Godziny otwarcia Godz. Wydarzenia

1 środa - - -

2 czwartek 10.00 - 15.00 5 -

3 piątek 13.00 - 18.00 5 -

4 sobota - - -

5 niedziela - - -

6 poniedziałek - - -

7 wtorek 13.00 - 18.00 5 - Planszówki – spotkanie graczy Do 10 os.

8 środa 14.00 - 19.00 5 17.00

Do 40 os. 

9 czwartek 14.00 - 19.00 5 17.30 Do 10 os.

10 piątek 11.00 - 17.00 6 -

11 sobota - - -

12 niedziela - - -

13 poniedziałek 10.00 - 16.00 6

14 wtorek 13.00 - 18.00 5 -

15 środa 14.00 - 19.00 5 17.00 Francuskie piosenki – cykliczne spotkania Do 10 os.

16 czwartek 14.00 - 19.00 5 17.00 Komitet Rewitalizacji – posiedzenie Do 10 os.

18.00 Spotkanie Rad Osiedlowych Do 30 os. 

17 piątek 11.00 - 16.00 5 14.00 Laurka dla Babci i Dziadka – warsztaty Do 10 os.

18 sobota 14.00 - 19.00 5 Dzień Babci i Dziadka Do 70 os.

19 niedziela 14.00 - 19.00 5 Dzień Babci i Dziadka Do 40 os. 

20 poniedziałek 11.00 – 16.00 5 Dyżur Kaliskiej Rady Seniorów Do 10 os.

21 wtorek 14.00 - 19.00 5 14.00 Kaliska Rada Seniorów – posiedzenie Do 20 os.

L. godz. 
łącznie Orientacyjna 

frekwencja

"Śpiewa i ryczy w Dolinie Baryczy" Aneta 
Kolańczyk - fotografie przyrody – spotkanie 
otwarte

Zajęcia gimnastyczno relaksacyjne – cykliczne 
zajęcia ruchowe



17.00 Planszówki – spotkanie graczy Do 10 os.

22 środa 14.00 - 19.00 5 15.30 Do 10 os.

23 czwartek 14.00 - 19.00 5 17.30 Do 10 os.

24 piątek 15.00 – 20.00 5 18.00 Do 20 os.

25 sobota - -

26 niedziela - -

27 poniedziałek 10.00-15.00 5 Ferie – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym Do 30 os. 

28 wtorek 10.00-15.00 5 Ferie – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym Do 30 os. 

29 środa 10.00-19.00 9 Ferie – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym Do 30 os.

16.00 Francuskie piosenki – spotkania cykliczne Do 10 os.

30 czwartek
10.00-19.00

9
Ferie – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym Do 30 os. 

17.30

Do 10 os.

31 piątek 10.00-19.00 5 Ferie – warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym Do 30 os. 

L. godzin pon-pt 115

10

Międzynarodowy Strajk Klimatyczny – 
spotkanie otwarte

Zajęcia gimnastyczno relaksacyjne – cykliczne 
zajęcia ruchowe

Wieczór kultury Szkocji i Irlandii – spotkanie 
otwarte

Zajęcia gimnastyczno relaksacyjne – cykliczne 
zajęcia ruchowe

L. godzin 
weekendy



Luty 2020

Dzień Dzień tygodnia Godziny otwarcia Godz. Wydarzenia

1 sobota - - -

2 niedziela - - -

3 poniedziałek 10.00 - 15.00 5 10.00-15.00 Do 30. os

12.00-13.00 Dyżur Rady Seniorów Do 10 os.

4 wtorek 10.00 - 19.00 9 10.00-15.00 Do 30. os

17.00-19.00 Planszówki – spotkania graczy Do 10 os.

17.30-18.30 Pilates Do 10 os.

5 środa 10.00 - 15.00 5 10.00-15.00 Do 30. os

13.15-14.15 Do 10 os.

6 czwartek 10.00 - 19.00 9 10.00-15.00 Do 30. os

16.30-17.30 Teatr od kuchni – warsztaty o teatrze Do 20 os.

17.30-19.00 Do 10 os.

7 piątek 10.00 - 15.00 5 10.00-15.00 Do 30. os

8 sobota - - -

9 niedziela - - -

10 poniedziałek 15.00 - 20.00 5 17.00-18.00 Do 10 os.

L. godz. 
łącznie

Orientacyj
na 
frekwencj
a

Ferie – warsztaty dla dzieci w wieku 
szkolnym

Ferie – warsztaty dla dzieci w wieku 
szkolnym

Ferie – warsztaty dla dzieci w wieku 
szkolnym

Powrót do przyszłości – slajdy z 
rzutnika ANIA (bajki dla dzieci)

Ferie – warsztaty dla dzieci w wieku 
szkolnym

Gimnastyka i relaks – cykliczne 
zajęcia ruchowe

Ferie – warsztaty dla dzieci w wieku 
szkolnym

Posiedzenie Rady Pożytku 
Publicznego



18.00-19.30 Spotkanie rad osiedlowych Do 20 os. 

11 wtorek 14.00 - 19.00 5 15.30-17.30 Próba grupy teatralnej Do 10 os.

17.30-19.00 Makramy - warsztaty Do 20 os. 

12 środa 14.00 - 19.00 5 16.00-19.00 Do 10 os.

16.00-18.00 Do 10 os.

13 czwartek 14.00 - 19.00 5 17.30-19.00 Do 10 os.

14 piątek 10.00 – 15.00 5

15 sobota 09.00 - 19.00 10 Zakochana sobota Do 100 os. 

16 niedziela - - -

17 poniedziałek 10.00 – 15.00 5 12.00-13.00 Dyżur Rady Seniorów

18 wtorek 14.00 - 19.00 5 15.30-17.30 Próba grupy teatralnej Do 10 os.

17.00-19.00 Planszówki – spotkania graczy Do 10 os.

19 środa 15.00 – 20.00 5 8.30-11.00 Biuro Rewitalizacji – spotkanie Do 10 os.

17.00-19.00 Do 10 os.

18.00-19.30 Do 10 os.

20 czwartek 15.00 - 21.00 6 16.30-17.30 Teatr od kuchni – warsztaty o teatrze Do 20 os.

17.30-19.00 Do 10 os.

19.00-20.30 WordUp Kalisz – spotkanie otwarte Do 40 os.

21 piątek 10.00 - 15.00 5

22 sobota - - -

23 niedziela - - -

Francuskie piosenki – spotkania 
cykliczne

Międzynarodowy Strajk Klimatyczny 
- spotkanie otwarte

Gimnastyka i relaks – cykliczne 
zajęcia ruchowe

Kurs szycia z Martą Dutką - 
warsztaty

Kaliska polewka (Rada Osiedla 
Śródmieści II) – wspólne gotowanie

Gimnastyka i relaks – cykliczne 
zajęcia ruchowe



24 poniedziałek 11.00 - 16.00 5 12.00-13.00 Do 10 os.

25 wtorek 14.00 - 19.00 5 15.30-17.30 Próba grupy teatralnej Do 10 os.

26 środa 14.00 - 19.00 5 16.00-19.00 Do 10 os.

16.00-17.30 Do 10 os.

27 czwartek 14.00 - 19.00 5 17.00-18.00 Do 10 os.

17.30-19.00 Do 10 os.

28 piątek 12.00 – 17.00 5

29 sobota - - -

L. godzin pon-pt 109

L. godzin weekendy 10

PISOP – spotkanie poświęcone 
konkursowi „Wielkopolska Wiara”

Francuskie piosenki - spotkanie 
cykliczne

Międzynarodowy Strajk Klimatyczny 
- spotkanie otwarte

Dzień organizacji pozarządowych – 
spotkanie otwarte

Gimnastyka i relaks – cykliczne 
zajęcia ruchowe



Regulamin 
Domu Sąsiedzkiego Podgórze 2-4

Dom Sąsiedzki Podgórze 2-4 (dalej: „Dom Sąsiedzki” lub „Dom") jest prowadzony przez 
Stowarzyszenie Multi.Art (dalej: „Multi.Art”). Dom Sąsiedzki mieści się ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu.

Najważniejsze zasady i wartości

1. Dom Sąsiedzki to miejsce otwarte dla mieszkańców i mieszkanek Kalisza w każdym wieku, 
o każdym statusie społecznym oraz o różnych zainteresowaniach, umiejętnościach 
i poglądach.

2.  Celem Domu Sąsiedzkiego jest:

• wzmacnianie aktywności lokalnych społeczności Kalisza i wzmacnianie budowania więzi 
w społecznościach sąsiedzkich poprzez prowadzenie działań animacyjnych i współpracę
z mieszkańcami i mieszkankami, lokalnymi liderami i liderkami, wolontariuszkami 
i wolontariuszami (dalej: „użytkownicy”) oraz organizacjami pozarządowymi, instytucjami, 
grupami formalnymi i nieformalnymi i in. (dalej: „partnerzy”),

• bezpłatne udostępnianie pomieszczeń na działania użytkowników oraz partnerów,

• inicjowanie i rozwijanie lokalnych inicjatyw odpowiadających na potrzeby użytkowników,

• rozwijanie idei wolontariatu.

3. W działaniach kierujemy się następującymi zasadami:

LOKALNOŚĆ – Dom Sąsiedzki sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, wspólnemu 
działaniu, włącza się w życie najbliższej okolicy, ale też w życie całego miasta.

OTWARTOŚĆ – Dom Sąsiedzki jest otwarty dla każdego mieszkańca, działa zgodnie 
z zasadą tolerancji i poszanowania indywidualności każdej osoby, kieruje się wartościami 
obywatelskimi i demokratycznymi oraz propaguje postawy prospołeczne i służy integracji
całej społeczności lokalnej.

APOLITYCZNOŚĆ – wszystkie realizowane w Domu Sąsiedzkim działania mają charakter 
apolityczny.



BEZPIECZEŃSTWO – każdy, kto korzysta z przestrzeni Domu Sąsiedzkiego odpowiada za 
bezpieczeństwo w tym miejscu – przede wszystkim własne, ale także osób, z którymi 
realizuje swoje pomysły.

ZASADĘ WZAJEMNOŚCI - jeśli korzystam z zasobów lub działań Domu Sąsiedzkiego, daję 
mu coś w zamian od siebie – np. poprowadzę zajęcia, pomagam w organizacji, 
uzupełniam np. materiały plastyczne czy zapas herbaty,

STREFA BEZ UŻYWEK – Dom Sąsiedzki to miejsce BEZ alkoholu, narkotyków, wyrobów 
tytoniowych, e-papierosów i innych używek.

Program, uczestnictwo i zgłaszanie wydarzeń

1. Udział w wydarzeniach Domu Sąsiedzkiego jest bezpłatny, a wydarzenia nie mogą mieć 
charakteru komercyjnego. Na niektóre wydarzenia obowiązywać mogą zapisy, zgodnie 
z informacjami podanymi w ich opisie.

2. Program wydarzeń Domu Sąsiedzkiego koordynuje, układa i ogłasza Multi.Art. we 
współpracy z użytkownikami oraz partnerami, a także przy ich aktywnym udziale.

3. Zgłoszenia prowadzenia wydarzeń lub udziału w nich są przyjmowane przez Multi.Art 
poprzez osobiste zapisy lub na facebookowym profilu Domu Sąsiedzkiego: 
www.facebook.com/domsasiedzkikalisz lub mailowo: domsasiedzkikalisz@gmail.com.

4. Przestrzeń i wyposażenie Domu Sąsiedzkiego są udostępniane użytkownikom oraz 
partnerom w zależności od dostępności.

5. Zgłaszający wydarzenia są zobowiązani do zrealizowania ich w terminach uzgodnionych 
z koordynatorami i koordynatorkami Domu.

6. Zgłaszający zobowiązują się do współpracy z koordynatorami i koordynatorkami Domu 
podczas organizacji i promocji wydarzeń oraz do przygotowania miejsca, niezbędnego 
sprzętu oraz pozostawienia przestrzeni i wyposażenia Domu Sąsiedzkiego w stanie 
niepogorszonym uwzględniając normalne użytkowanie.

Korzystanie z przestrzeni

1. Każdy użytkownik Domu Sąsiedzkiego, tj. każda osoba przebywająca na jego terenie, 
zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i obowiązujących w nim zasad.

2. Każdy użytkownik Domu Sąsiedzkiego może zgłosić swoje uwagi w wyznaczonym do tego 
miejscu w przestrzeni Domu Sąsiedzkiego lub koordynatorom i koordynatorkom Domu.

https://www.facebook.com/domsasiedzkikalisz/


3. Udział dzieci do 13 roku życia we wszystkich formach aktywności realizowanych w Domu 
Sąsiedzkim jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 
Samodzielny udział dzieci powyżej 13 lat w aktywnościach Domu jest możliwy po 
uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Na terenie Domu Sąsiedzkiego zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu i innych 
używek oraz palenie tytoniu i e-papierosów. Zabronione jest także przebywanie w Domu 
Sąsiedzkim osób pod wpływem alkoholu lub innych używek, osób agresywnych 
i awanturujących się.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu lub zasad Domu Sąsiedzkiego, koordynatorzy 
i koordynatorki Domu mają prawo do wyproszenia użytkownika.

6. Za szkody wyrządzone przez użytkownika Domu Sąsiedzkiego odpowiada użytkownik do 
wartości poniesionych szkód. Po uzgodnieniu z Multi.Art szkoda może być naprawiona 
przez użytkownika lub Multi.Art może naprawić wyrządzone szkody i obciążyć ich kosztami 
użytkownika. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub 
opiekunowie prawni.

7. Biorąc udział w wydarzeniach Domu Sąsiedzkiego, w przestrzeni Domu lub poza nią, każdy 
użytkownik Domu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz swojego 
wizerunku.

8. Każdy użytkownik Domu Sąsiedzkiego zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych 
zasad BHP i ppoż. oraz w tym zakresie bezwzględnie wykonywać polecenia koordynatorów
i koordynatorek Domu.

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

1. Multi.Art przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej jako RODO, oraz innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dotyczą dane, w szczególności 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Multi.Art z siedzibą w Kaliszu 
przy ul. Korczak 16/42, 62-800 Kalisz. Z Administratorem danych osobowych można 
skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby lub za pomocą 
adresu e-mail: kontakt@multiartfestival.pl.

3. Administrator przetwarza dane osobowe osób zapisujących się na wydarzenia 
w programie Domu Sąsiedzkiego na potrzeby rezerwacji miejsca na wydarzenia. 
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 

mailto:kontakt@multiartfestival.pl


przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądania 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest 
konieczne do dokonania zapisu na warsztaty.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które kierują korespondencję na adres 
siedziby Stowarzyszenia, pod adresy mailowe Stowarzyszenia lub kontaktują się 
telefonicznie. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie korespondencji, udzielanie 
odpowiedzi na zapytania, rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona, poprzez 
nawiązanie kontaktu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych sytuacjach może być 
konieczne do prowadzenia korespondencji i/lub rozpatrzenia zgłoszenia.

5. Administrator przetwarza wizerunek uczestników wydarzeń i użytkowników Domu 
Sąsiedzkiego. Wszystkie wydarzenia mogą być rejestrowane dowolną techniką przez 
Stowarzyszenie. Stowarzyszenie może w szczególności utrwalać i rozpowszechniać 
przebieg wydarzeń w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy 
wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki 
i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, 
sprawozdawczości, jak i promocji lub reklamy Domu Sąsiedzkiego i innych inicjatyw 
Stowarzyszenia, a także dla celów promocji lub reklamy samego Stowarzyszenia. 
W związku z tym wizerunek uczestników wydarzeń może zostać nieodpłatnie utrwalony, 
a następnie rozpowszechniany, w szczególności w ramach transmisji bądź retransmisji 
z wydarzeń w dowolnym czasie i miejscu, w sposób i dla wyżej określonych celów. 
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – 
wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

6. W stosunku do danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie zgody (art. 
6 ust. 1 lit. a) RODO), osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do cofnięcia swojej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.

7. Wizerunek uczestników wydarzenia będzie przechowywany bez ograniczeń czasowych 
z zachowaniem pól wykorzystania wizerunku zgodnie z ust. 5.

8. Osobie, której dane i wizerunek są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

• prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych,



• prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) swoich danych 
osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

• prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 
zapomnianym”),

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa.
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