Правила пользования тренинг-залом
Услуга«Предоставление безвозмедной аренды тренингового зала» стала
возможной в рамках проекта «Обеспечение деятельности Центра гражданских
инициатив города Астаны» , государственный социальный заказ ГУ «Управление
по делам общественного развития г.Нур-Султан»
Предлагаем вам ознакомиться с правилами и условиями предоставления тренинг-зала на
безвозмездной основе
Условия
 ОФ «КАМЕДА» предоставляет
тренинговый зал на бесплатной основе
ТОЛЬКО НПО города Нур-Султан.
 Для проведения мероприятия на
безвозмездной основе для НПО города
Нур-Султан в трениг-зале ОФ «КАМЕДА»
необходимо отправить сканированное
заявление на адрес kameda@inbox.ru. В
день проведения мероприятия
необходимо принести подписанный
оригинал заявления.
 В случае повреждения или утраты
имущества ОФ «КАМЕДА»,
находящегося в тренинговом зале
заказчик должен возместить стоимость
нанесенного материального ущерба в
соответствии с актом о порче имущества
 Соблюдать правила и этику поведения,
технику безопасности и санитарногигиенические нормы
 Организаторы мероприятия должны
придти в офис ОФ «КАМЕДА» как
минимум за 60 мин. до начала
мероприятия.
 Организаторы мероприятия встречают
участников мероприятия.
 Нести ответственность за участников
своих мероприятий.

Правила




ОФ «КАМЕДА» не предоставляет
канцелярию, кофе брейки, воду для
проведения тренинга
По окончании мероприятия
организатор мероприятия должен
известить администрацию и сдать
тренинговый зал в надлежащем
виде(обеспечить сохранность
имеющегося оборудования и
имущества также обеспечить чистоту
зала)



Все вопросы, связанные с
проведением мероприятия,
оговариваются заранее ( как минимум
за 10 дней до даты проведения)



За сохранность имущества заказчика
ОФ «КАМЕДА» ответственности не
несет
Место проведения мероприятия не
выходит за пределы тренинг-зала и
должно проводиться в рабочие дни,
рабочие часы.
Посетители обязаны вести себя
уважительно по отношению к
сотрудникам ОФ «КАМЕДА», другим
посетителям, участникам мероприятия
и лицам, ответственным за
соблюдение порядка.





Дополнительные услуги:
№
1
2
3
4

Услуга

Кулер с водой
Кофе брейк
Распечатка материалов (черно-белая, не
более 50 стр.).
Пользование проектором (при аренде
зала на более 3 часов)

Цена

800 тг
1700 тг на человека
10 тг за страницу
1500 тг в день

С правилами и условиями пользования тренингового зала ознакомлен.

________________________________________ (ФИО)

________________________________________ (подпись и печать)

Тренинг-залды колдану ережелері
Бұл қызмет «Астана қаласының Азаматтық бастамаларын қолдау
орталығы» тақырыбындағы ММ «Нұр-Сұлтан қаласының Астана қаласы
Қоғамдық даму істері» мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы бойынша жүзеге
асырылып жатқан жоба арқасында мүмкін болды
Сіздерді тренинг залын ақысыз түрде ұсыну ережелері және шарттарымен
танысуға шақырамыз
Шарттар
Ережелер
 «КАМЕДА» ҚҚ тренинг залын тегін
жалға беруді тек Нұр-Сұлтан
қаласының ҮЕҰ-на ғана жүзеге
асырады
 «КАМЕДА» ҚҚ тренинг залында НұрСұлтан қаласының ҮЕҰ-ға ақысыз
түрде іс-шара өткізу үшін өтініш скан
ретінде kameda@inbox.ru пошталық
мекенжайға жіберілуі тиіс. Іс-шара
өткізілетін күні қол қойылған
түпнұсқа мәлімдемені әкелуіңіз
керек.
 Тренинг-залының мүлкін бүлінген
немесе жоғалтқан жағдайда,
тапсырыс беруші мүліктің бүліну
актісіне сәйкес материалдық құнын
өтеуге міндетті.
 Тәлім ережелерін,қауіпсіздік
техникасын және гигиена
нормаларын сақтау тиіс.
 Іс-шараның ұйымдастырушылары
«KAMEDA» ҚҚ кеңсесіне іс-шараның
басталуынана дейін кем дегенде 60
минут бұрын келуі тиіс.
 Шараның ұйымдастырушылары ісшараға қатысушыларды қарсы
алады.
 Іс-шараның қатысушылары үшін
жауапкершілікте болу.

 «КАМЕДА» ҚҚ тренинг өткізуге
арналған кеңсе тауарлармен, кофе
брейкпен және сумен қамтамасыз
етпейді№
 Іс-шара аяқталғаннан соң ісшараның ұйымдастырушысы
әкімшілікке хабарлауы және тренингзалын тиісті түрде тапсыруы тиіс
(қолданыстағы жабдық пен мүліктің
сақталуын қамтамасыз ету, сонымен
қатар залдың тазалығын қамтамасыз
ету)
 Өткізілетін іс-шараға байланысты
барлық мәселелер алдын ала
келісіледі(кем дегенде іс-шара
өткізілетін күнінен 10 күн бұрын )
 Тапсырыс берушінің мүлкі үшін
«КАМЕДА» ҚҚ жауап бермейді
 Іс-шараны өткізу орны тренинг
залынан тыс болмайды және
жұмыс күндері, жұмыс уақытында
өткізілуі тиіс.
 Келушілер іс-шараның
қатысушыларына және тәртіп
сақтаудың жауапты тұлғаларына
қатысты құрметпен қарауға міндетті.

Қосымша қызметтер:
№
1
2
3
4

Қызмет

Сумен кулер
Кофе брейк
Материалдардың баспасы (қара-ақ, 50
беттен аспау тиіс).
Проекторды пайдалану (залды 3 сағаттан
артық жалдаған жағдайда)

Бағасы

800 тг
1700 тг адам басына
10 тг бір бет үшін
күніне 1500 тг

Тренинг залын пайдалану ережелерімен және шарттарымен таныстым.

_____________________________________________ (АЖТ)

_____________________________________________(Қолы мен мөрі)

