
PL 

MIND DOCK 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POWIERZCHNI COWORKINGOWEJ  

 

1. Definicje. 

 

Administrator  - Stocznia Cesarska Management sp. z o.o.  

  
Coworkingowej.  

Budynek  - budynek biurowo-
echnicznymi.  

Doba  -  

Cennik  -  

 -  

 - Najemca, jego 
 

Najemca  -  

Powierzchnia Coworkingowa  - 
wyznaczonymi Stanowiskami Pracy. 

Przedmiot Najmu  - Stanowisko Pracy wynajmowane Najemcy na podstawie Umowy; 

Recepcja  - recepcja Budynku. 

Regulamin  - niniejszy regulamin coworkingu 

Sala Konferencyjna  - 
uprzedniej rezerwacji. 

 -  

 - drukarka, skaner, fotokopiarka. 
 

Stanowisko Pracy  - 
iane na zasadzie hot-desk; na podstawie zaakceptowanego przez 

 

Umowa  - . 

 -  

 -  



2. Postanowienia ogólne 

2.1. 
Administratora na rzecz Najemców. 

 

2.2. Poprzez zawarcie Umowy Najemca , Regulaminu 
 oraz Regulaminu Korzystania z Parkingu.  

3. Recepcja 

3.1. 
R 8.00 do 18.00. 

3.2. 

rcie Community Managera w 
zakresie: 

  

 Organizacji imprez na miejscu, 

 a  

 a dostawami 

 korespondencji ej ej 

 platformy Zappfloor (sale konferencyjne, parking, fakturowanie) 

 Wsparcia administracyjnego klientów 

3.3. Ponadto, w przypadku zamówienia tej U
lub administracyjna. 

korespondencj  administracyjn
przekazanie Najemcy. 

3.4. Korespondencja nie 
a a zie na recepcji, 

mailowo lub telefonicznie o zdeponowaniu takiej korespo



do zlecania Recepcji 
odbioru pacze 60cm/60cm/60cm. 

4.   

4.1.  

4.1.1. 
 

4.1.2. ; 

4.1.3. 
powierzchni bankietowej, strefy relaksu; 

4.1.4. 
; 

4.1.5. 

Admin  

4.1.6. 

1.000,00 PLN , takich jak 
; w przypadku nie odebrania rzeczy zdeponowanych w 

 

4.2.  
udo

.  

4.3. 
wydrukowania lub wykonania kserokopii do 20 20 kolorowych w formacie A 4, oraz 
20 10   

4.4. Druk lub kserowanie e i wymaga uprzedniego uzgodnienia z 
Administratorem. 

5.  

5.1.  

jest TASK.  

5.2. Z

ci downloading lub uploading  
2GB.  

5.3. 



 

6. Parking 

6.1. Administrator miejsc parkingowych i na zasadach wskazanych 
w Regulaminie Korzystania z Parkingu korzystanie z parkingu dla samochodów oraz z parkingu 
rowerowego. 

7. Rezerwacja i zawarcie umowy 

7.1. 
ZappfloorHQ. 

7.2. 
 Administratora faktury. 

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo anulowania bez podania przyczyn. 

8. Ceny i p  

8.1. Ceny i s  Do kwot wskazanych w Cenniku doliczany 
 

8.2. 
ego pakietu - w dniu 

 

8.3.   w formacie PDF automatycznie po dokonaniu 
 

8.4. 
op  

9. Korzystanie z Powierzchni Coworkingowej 

9.1. Korzystanie z  

9.2. Korzystanie  w rezerwacji  
 z Przedmiotu Najmu. 

9.3. 
 .  

9.4. 
ez Administratora i z 

 

9.5. , z 
zakresem Umowy i instrukcjami Administratora, w sposób 

, w tym do 
niepowodowania immisji, a  etc., 

najemców i przez osoby trzecie. 

9.6. 



100 PLN  

9.7. 
halucynogennyc
Palenie tytoniu (w tym e-
wyznaczonych. 

9.8. u zabytków. 

9.9. 

wobec Administratora 

któregokolwiek z nich ch z tym 
kosztów. 

9.10. 

wymaganych 
 

9.11. 

 

9.12. 
otu Najmu ani do  do 

bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.  

9.13. Najemca  

interesy w. podmiotów.  

9.14. 

 

9.15. 
przedstawicieli, pracowników, lub osoby 



oszt i ryzyko Najemcy. 

9.16. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Powierzchni Coworkingowej bez 
uprzedniej pisemnej zgody Administratora. 

9.17. 
przy
wykonania kopii klucza lub karty zgodnie z Cennikiem. 

9.18. 
rzecz Adminis  

10.  

10.1. 
enia 

owy jej wykonania, naruszenia postanowienia ust. 

stwu osób lub mienia. 

11.  

11.1. Najemca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie wnoszonych na teren Budynku 
 

11.2. 
b z przepisów 

przedstawicieli, pracowników lub osó

  

11.3. 

 1000 PLN.    

11.4. 
 

11.5. 
uprawniona jest do dochodzenia odszkodo  

11.6.  i Cennika w , przy czym w takim 
.  

11.7. Regulamin i Umowy pod
  

 

 

 

 



12.  

12.1.  z 

 

12.2. 
t

 

12.3. Osob

 

12.4. 
 

 

 


