REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA
Z POKOJU RADCOWSKIEGO OIRP WE WROCŁAWIU
Definicje:
1. OIRP - Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu,
2. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady rezerwacji i korzystania z Pokoju
Radcowskiego,
3. Pokój Radcowski – powierzchnia będąca w dyspozycji OIRP we Wrocławiu przeznaczona,
między innymi dla radców prawnych w celu umożliwienia spotkania w ramach wykonywania
zawodu,
4. Korzystający – oznacza radcę prawnego korzystającego z Pokoju Radcowskiego.
§1
Zasady ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania Pokoju Radcowskiego
radcom prawnym na potrzeby wykonywania zawodu radcy prawnego.
2. Regulamin obowiązuje Korzystających.
3. Korzystający nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania Pokoju
Radcowskiego.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

§2
Zasady rezerwacji.
Pokój Radcowski jest dostępny dla Korzystających w godzinach otwarcia OIRP we Wrocławiu
tj. od poniedziałku do piątku między 9:00-19:00.
Rezerwacja jest możliwa w zakresie dostępności Pokoju Radcowskiego i nie może
przekroczyć czterech godzin następujących po sobie.
Poprzez udostępnienie Pokoju Radcowskiego należy rozumieć zgłoszenie przez
Korzystającego woli użytkowania oraz potwierdzenie rezerwacji przez OIRP.
Zgłoszenie rezerwacji dokonywane jest przez Korzystającego drogą mailową na adres
rezerwacja@oirp.wroclaw.pl poprzez wypełniony formularz rezerwacji (Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu) lub telefonicznie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie
internetowej OIRP we Wrocławiu.
Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez OIRP drogą mailową w terminie do 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji.
Rezerwacji należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną datą.
Anulowanie rezerwacji sali może nastąpić w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie nie
krótszym niż 1 dnia roboczego.
W przypadku przedłużenia czasu korzystania z Pokoju Radcowskiego, OIRP uprawnione jest
do naliczania dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę OIRP zastrzega sobie
prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie korzystania z Pokoju Radcowskiego.
W przypadku, gdy Korzystający przekroczy o ponad 2 godziny czas korzystania z pokoju
radcowskiego, OIRP ma prawo anulować wszelkie rezerwacje dokonane przez Korzystającego.
W przypadku niepoinformowania o rezygnacji z rezerwacji, OIRP jest uprawnione do odmowy
potwierdzenia kolejnej rezerwacji.

§3
Opłaty.
1. Pokój Radcowski udostępniany jest nieodpłatnie radcom prawnym z OIRP we Wrocławiu.
2. OIRP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za korzystanie z Pokoju Radcowskiego.
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§4
Obowiązki Korzystającego.
Korzystający oraz jego uczestnicy zobowiązani są do:
a. przestrzegania Regulaminu;
b. przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania jakichkolwiek informacji,
dokumentów, zdjęć lub plakatów na ścianach;
c. dbania o czystość pomieszczeń;
d. pozostawienia Pokoju Radcowskiego po spotkaniu w takim stanie, w jakim została
przekazany.
Korzystający ponosi odpowiedzialność wobec OIRP za wszelkie szkody i straty wynikłe z
niewłaściwego użytkowania wynajętej powierzchni, w tym w szczególności za zniszczenie,
uszkodzenie lub utratę wyposażenia.
Za szkody związane z działalnością osób zaproszonych przez Korzystającego, Korzystający
odpowiada jak za własne działania.
W przypadku stwierdzenia szkody wynikłej z niewłaściwego użytkowania Pokoju
Radcowskiego, OIRP stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw.
Następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopie prześle Korzystającemu.
Korzystający jest zobowiązany pokryć w całości koszty usunięcia uszkodzenia w terminie 14
dni od daty doręczenia stosownego wezwania.
§5
Przepisy porządkowe.
Niedozwolona jest znacząca zmiana wystroju Pokoju Radcowskiego, przestawianie stołów,
zamontowanego sprzętu itp. bez wcześniejszej konsultacji z przedstawicielem OIRP.
Na terenie siedziby OIRP, w tym na terenie Pokoju Radcowskiego, obowiązuje całkowity
zakaz palenia.
Klucze do sali wydawane są Korzystającemu w siedzibie OIRP i powinny być zwrócone
niezwłocznie po upływie terminu rezerwacji.
OIRP zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Pokoju Radcowskiego, jeżeli charakter
organizowanego spotkania jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może
wpłynąć na wizerunek OIRP we Wrocławiu.
OIRP zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia Pokoju Radcowskiego osobom, które nie
przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszej współpracy.

§6
Przepisy końcowe.
1. OIRP nie ponosi odpowiedzialności za jakość prezentowanych i wykorzystywanych podczas
korzystania z Pokoju Radcowskiego materiałów porad prawnych.
2. OIRP zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu.
Wszystkie zmiany są wprowadzone na bieżąco do treści Regulaminu i ogłoszone na stronie
internetowej OIRP.
3. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację obowiązków wynikających z niniejszego
Regulaminu.

