
Łarządzenie nr tŁlZotf

Dyrektora Mosińskiego ośrodka Kultury

z dnia 29 listoPada 2OL2r'

w sprawie: *o,o*"dzenia Regu|aminu imprez odpłatnvch w Mosińskim ośrodku Kulturv W Mosinie
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Niniejszym wprowadza się regulamin imprez odptatnych w Mosińskim ośrodku Ku|tury w brzmieniu

jak poniżej:
REGULAMIN

Imprez odpłatnych Mosińskiego ośrodka Ku|tury

1'' Decyzjq dyrektora Mosińskiego ośrodka Ku|tury Wstęp na imprezy organizowane prZeZ tę

instytucję kultury może być odptatny' lmprezy te - w dalszej części - nazvwane Sq

,,imPrezami biletowa nYmi"'

2.Cenębi|etunaimprezęusta|adyrektorMosińskiegoośrodkaKu|turydrogqdecyzji,oktorym
moWa w punkcie 1-, uwzg|ędniajqc przewidywanq frekwencję, koszty organizacyjne i ilośĆ

miejsc na widowni lub miejscu organizacji poszczegó|nych imprez.

3. Wstęp na tmprezy biletowane odbywa się za okazaniem iunieważnieniem, w sposób trwały

dokumentu - bi|etu Wstępu (przekreś|enie, przedarcie, usunięcie ,,odcinka kontrolnego',),

przez osoby upoważnione i dziatajqce w imieniu ośrodka.

4. Sprzedawane biIety sq w graficznej postaci papierowej. Posiadajq one indywidualny numer

identyfikacyjnV, sq opatrzone pieczęciq Mosińskiego ośrodka KuItury i wynikajq z nich

uprawnienia do WStępu posiadacza na konkretnq imprezę ku|turalną. W momencie

sprzedaży do biletu nalezy dołqczyć paragon zakupu kasy fiskalnej.

5. Na bilecie powinna być wyrażona jego cena W kwocie brutto.

6. Do postępowań z biletami na imprezy o której mowa w $ 1. majq zastosowanie przepisy

postępowania z drukami ścisłego rozrachunku, a niszczenie niesprzedanych aIbo zwróconych

bi|etów odbywa się w obecności komisji powotanej przez dyrektora ośrodka'

7. Sktad komisji nie może być mniejszy niż trzy osoby i przewodniczqcy jej dyrektor aIbo gtówny

księgowy Mosińskiego ośrodka KuItury.

8' Z czvnności zniszczenia sporzqdza się protokół, który podpisujq Wszyscy obecni przy tej

czy n n ości.

9. W razie zmiany decyzji dyrektora ośrodka w sprawie wysokości odpłatności Za Wstęp na

imprezę biIetowanq, osobom które wykupiły bilet naIeży zwrócić kwotę równq różnicy cen

jegonabyciainowejceny.Wprzypadkurezygnacjizudziatuwimpreziezewzg|ęduna
Zmianę ceny bi|etu Wstępu, zwrot środków odbywa się w zamian Za Zwrot dokumentu bi|etu i

paragonuzakupu.WtymceIuna|eżyzamieściĆodpowiedniqinformacjęnatablicyogtoszeń
IubstronieinternetowejMosińskiegoośrodkaKu|turyiinformowaćzainteresowanychotym
fakcie przy wstępie na imprezę.
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Zarzqdzenie obowiqzuje od daty wprowadzenia.


