
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W TRAKCIE 
 
Klub W Trakcie, ul. Trakt Lubelski 204 w Warszawie 
MAL prowadzony przez Stowarzyszenie W Trakcie, ul. Bronowska 5 w Warszawie 
 
MAL to miejsce, w którym wspieramy lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. 
Sprzyjamy nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu wolnego czasu. 
 

1. Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Trakt Lubelski 204 to przestrzeń dla 
mieszkańców. 

2. Otrzymasz tu wsparcie dla realizacji lokalnych, niekomercyjnych inicjatyw społeczno – 
kulturalnych na rzecz okolicznych mieszkańców. 

3. Z pomieszczeń MAL można korzystać od wtorku do piątku w godzinach 12:30 – 
14:00, w czwartek od 19:00 do 21:00 oraz w niedzielę od 12:00 do 18:00. Od 1 
marca do 15 lipca oraz od 1 września do 20 grudnia 2019 r. 

4. Korzystać z pomieszczeń można jedynie w obecności koordynatora lub recepcjonistki 
lub animatora i podpisaniu odpowiedzialności za porządek i bezpieczeństwo. 

5. Dzieci poniżej ukończonego 5 roku życia przebywają w MAL jedynie pod stałą opieką 
rodziców lub opiekunów prawnych. 

6. Powierzchnię Miejsca Aktywności Lokalnej stanowią dwa pomieszczenia. Mniejsza 
sala ok 36 m2 udostępniana jedynie w czwartek wieczorem i w niedzielę, większa sala 
ok 55 m2 stanowi przestrzeń uniwersalną. 

7. Miejsce Aktywności Lokalnej jest udostępniane bezpłatnie wszystkim mieszkańcom, 
którzy swoje inicjatywy, pomysły zgłoszą do koordynatora MAL, ustalą z nim termin i 
wszystkie inne szczegóły realizacji. 

8. Wniosek o udostępnienie może zgłosić osoba, grupa osób i/lub organizacja 
pozarządowa. W imieniu osoby lub osób niepełnoletnich inicjatywę zgłasza prawny 
opiekun, przejmując odpowiedzialność za realizację inicjatywy. 

9. MAL oferuje bezpłatny dostęp do wyposażenia biurowego, materacy, siedzisk, puf, 
hamaków, krzeseł, stołów. Nagłośnienie i rzutnik wypożyczane są bezpłatnie ale 
jedynie po wcześniejszym wpłaceniu 400 zł kaucji, zwrotnej jeśli nie dojdzie do 
uszkodzeń. 

10. Wyposażenie MAL jest własnością Stowarzyszenia W Trakcie. Nie należy bez zgody 
koordynatora, przestawiać lub wynosić mebli na zewnątrz pomieszczenia. 

11. W pomieszczeniach MAL-u nie mogą odbywać się odpłatne dla odbiorców działania, 
działania komercyjne, spotkania polityczne, nie można organizować agitacji 
politycznych i działań nawołujących do czynów zwyczajowo uważanych za 
niewłaściwe, poniżających lub obrażających inne osoby. 

12. Inicjatywę można zgłosić telefonicznie 505847424, osobiście w pomieszczeniach MAL 
do koordynatora: Moniki lub mailowo na adres recepcja@klubwtrakcie.pl. 

13. Uczestnictwo w inicjatywie oznacza zgodę na udostępnienie własnego wizerunku w 
mediach publicznych. Koordynatorem do spraw wizerunku (RODO) jest Marta 
Nowakowska a wszelkie zmiany można zgłaszać na mail marta@klubwtrakcie.pl 

14. Pierwszeństwo mają działania wcześniej wpisane w grafik MALu, który jest 
udostępniony na stronie www.klubwtrakcie.pl w zakładce stowarzyszenie. 

15. Działalność Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Trakt Lubelski 204 opiera się na 
zasadach: 

http://www.klubwtrakcie.pl/


a. napoje i posiłki spożywamy w wyznaczonym do tego miejscu, 
b. sprzątamy po sobie; 
c. jeśli coś zepsujemy, naprawiamy albo zwracamy koszt zakupu; 
d. używamy wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem; 
e. jesteśmy życzliwi i tolerancyjni czyli działamy w myśl zasady: „Nie czyń 

drugiemu, co Tobie niemiłe”; 
f. szanujemy potrzeby innych; 
g. darzymy się wzajemnym zaufaniem - koordynatora do mieszkańców, 

mieszkańców do koordynatora, mieszkańców do siebie nawzajem, 
h. MAL ma być otwarty dla wszystkich okolicznych mieszkańców dajemy szansę 

różnym grupom, 
16. Miejsce Aktywności Lokalnej to przestrzeń o którą dbają wspólnie mieszkańcy, 

szanując pracę innych. Po zakończonym spotkaniu należy pozostawić po sobie 
porządek. 

17. Po zakończonych aktywnościach, pracownik Stowarzyszenia W Trakcie, ma prawo 
sprawdzić stan pomieszczeń i wymagać uprzątnięcia udostępnianej przestrzeni. 

18. W pomieszczeniach MAL, nie wolno spożywać alkoholu, używek i innych 
niedozwolonych substancji, w MAL-u obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

19. W pomieszczeniach MAL obowiązuje całkowity zakaz poruszania się na deskorolkach, 
rolkach, wrotkach, rowerach i innych pojazdach jeżdżących.  

20. Uwagi w sprawie działalności MAL można wnosić na piśmie do zarządu 
Stowarzyszenia W Trakcie na mail marta@klubwtrakcie.pl. 

 
 
Warszawa, 1 marca 2019 
 

mailto:marta@klubwtrakcie.pl

