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REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Kina Promień w Tuchowie
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I. Postanowienia ogólne _ podstawy prowadzenia działalnoŚci

$ 1.1

Kino Promten przy Domu Kultury w Tuchowie zwanę dalej '' Kinem Promień'' jest działem

w

samorządowej instytucji kultury,

(

w Tuchowie)

działem Domu Kultury

dziaŁające na

podstawie:

-

Uchwały Rady Miejskiej w Tuchowie Nr XV/l1I120II, nadającej statut Domu Kultury

w Tuchowie

-

Statutu Domu Kultury w Tuchowie

Regulaminu organizacyjnego Domu Kultury którego integralną częściąjest niniejszy regulamin

Kina Promień.
$.1.2

organizatorem Kina Promień jest Dom Kultury w Tuchowie.
$ 1.3.

Dom Kultury w Tuchowie, który utworzył Kino Promień zapewnia środkipotrzebne do jego
utrzymanta i rozwoju.

$ 1.4.
Siedzibą Kina Promień jest Gmina Tuchów - Dom Kultury w Tuchowie mieścisię w obiekcie
Domu Kultury w Tuchowie ul. Chopina 10 33-1'70 Tuchów.
$ 1.s.
Terenem działania Kina Promień , Miasto i Gmina Tuchów oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
$ 1.6.

Kino Promień używa pieczęci Dom Kultury Cyfrowe 3 D Kino Promień w
ul' Chopina 10 33-170 Tuchów

Tuchowie

$ 1.7.
Regulamin organizacyjny określa ogólne zasady organizacji i funkcjonowania Kina Promień.

II.

CELE

I ZADA|{IA KII.{A

PROMIEŃ

$2
Celem Kina Promień jest działalnoŚć określonaw Statucie

i

Regulaminie Domu Kultury

w Tuchowie a w szczególnoŚci.
1' realtzacja projekcji filmowych kinomatografii polskiej, europejskiej i światowej,
2. wyświetlanie filmów edukacyjnych i oświatowych
3, popularyzacja sztuki filmowej
4. organtzacjaprzedsięwzięó filmowych, festiwali, pokazów
5. organlzacjatrea|tzacjaprojektów, programów oraz transmisji wydarzeń kulturalnych,
edukacyjnych, sportowych i rozrywkowych polskich, europejskich i światowych,
6. współpraca z Małopolska Siecią Kin Cy{rowych oraz instytucjami filmow1łni i
dystrybutorami filmów oraz projektów filmowych i multimedialnych w tym ze stacjami

telewizji

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA KII{A PROMIE|{
$3.1

.

Struktura organtzacyjna, zarządzanie i stanowiska pracy Kina Promień

1. Dyrektor Domu Kultury w Tuchowie,
z

ob ow tązl4ąc

ymi przepi sami.

;

powoływany przez Burmistrza Tuchowa, zgodnie

2.

Z-ca Dyrektora zatrudniany przęZ Dyrektora po uzgodnieniu z Burmistrzem Tuchowa.

3.

Główny Księgowy, zatrudniany przez Dyrektora.

4.

Kierownik

Filii

przez Dyrektora

Domu Kultury w Tuchowie, instruktor- kinooperator zatrudniany

5.

Instruktor - kinooperator zatrudniany przez Dyrektora

6.

Instruktor - kinooperator zatrudniany przez Dyrektora

'7. Instruktor - kasjer-bileter

zatrudntany przez Dyrektora

8.

Instruktor - kasjer-bileter zatrudntany przez Dyrektora

9.

Instruktor - kasjer-bileter zatrudniany przez Dyrektora

10.

Pracownik ds technicznvch i konserwatorskich
$3.2.

ogólny nadzot nad Kinem Promień sprawuje z Dyrektor Domu Kultury w Tuchowie.
$3.3.

Kierowanie i koordynowanie działalnościKina Promień naleŻy do Dyrektora Domu Kultury lub
.vqtznaczonego pracownika Kina Promień.
$3. 4.

Administracyjną obsługą Kina Promień zajmuje się Z-caDyrektora.
$3.s.

Księgową obsługą Kina Promien zajm,ąe się Główny Księgowy Domu Kultury w Tuchowie
$3.6.

Do podstawowych zadafi działu Kina Promień należy

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

zapewnienię warunków dla Sprawnego funkcjonowania Kina Promień
planowanie repertuaru i programu działalnościkina
zmawianie filmów i innych projektów orazrealizacjazamowień zgodnie z umowami
sprzedaŻ biletów ich fiskalizowanie' rozltczante raportami kinowymi i fiskalnymi
przyjmowanie filmów, zgrywante na dysk, wysyłanie f,rlmów
wyświetlanie filmów i innych projektow
realtzacja działan promocyjnych i informacyjnych w tym plakaty, strony internetowe
przestrzeganie obowiązujących regulaminów t zaruądzen, bezpieczeństwa i higieny pracy
pTZeZ korzystających z Kina Promień.
utrzymanie we właściwymstanie technicznym sprzętu i pomieszczeń w tym zabezpteczenia

s3.7

Pracownicy zatrudnieni w Kinie Promień otrzymują zakresy czynnościi obowiązków w ramach
zakresów czynności wynikających z Regulaminu Domu Kultury w Tuchowie.
$3.e

Kino Promień czynne jest w dniach i godzinach ustalonych ptzęz Dyrektora Domu Kultury
zgodnie z przyjętym miesięcmym repertuarem

Iv. MAJĄTEK I FINANSE KINA PROMIEŃ
$4.1

Kino Promień prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej w oparciu o statut' regulamin organizacyjny
otazpozostałe regulaminy i procedury administracyjne Domu Kultury w Tuchowie.
s4.2

Podstawą gospodarki finansowej Kina Promień jest plan działalnościkina, zatwierdzony przez
Dyrektora Domu Kultury w Tuchowie.
$4.3

Urządzenła Kina Promień mogą być wykorzystane jedynie dla celów wynikających
działania Domu Kultury w Tuchowię orazniniejszego regulaminu.

wpłyv\ry za sptzedaŻbiletów

2. wpłyvły z reklam
3.

zakręsu

s4.4

Przychodami Kina Promień są:

1.

z

fizycznych

realizowanych

na rzecz firm, instyrucji

i

osób

dotacje budzetowe w ramach budzetu Domu Kultury,

$4.s
Integralnym zntntejszym regulaminem jest regulamin korzystania zKina Promień otaz zarządzenia
Dy'rektora w sprawach administracyj no - f,rnansowych.

V. PRZEPISY KoŃCowE
$s.1

I. Zaprzestanta dztałalnościKina Promień Domu Kultury w Tuchowie moze dokonać Dyrektor
Domu Ku1tury w Tuchowie na podstawię zmian statutowych i regulaminowych Domu Kultury w
Tuchowie jednak tylko i vqlłącznie po uzgodnieniuz Burmistrzem Tuchowa.
$s.2

2. Regulamin niniejszy łącznie ze statutem i regulaminem Domu Kultury stanowi całośćprzepisów

regulujących organizację wewnętrzną t szczegołowry zakres działania, o ile późniejsze przepisy w
tym względzie nte będą stanowić inaczej.
$s.3

3

.

KaŻda zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej i uzgodnienia z Burmis trzem Tuchowa.

Regulamin wchodzi z dniem 30.1 1.201 I
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