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KATALOG KORZYŚCI  
W PROGRAMIE KLUB ARCHITEKTA  

obowiązujący w okresie od 01.01 – 31.12.2023 roku 

Niniejszym Organizator wskazuje poniżej rodzaje Korzyści przysługujących Uczestnikom Programu 
Klub Architekta w okresie 01.01-31.12.2023 roku oraz zasady korzystania z tych Korzyści: 

1. 3h nieodpłatnego korzystania z Sali Konferencyjnej Małej: 
 

a) Uczestnik może nieopłatnie korzystać z Sali Konferencyjnej Małej w ciągu 3 (trzech) 
bezpośrednio następujących po sobie godzin zegarowych w ciągu danego dnia, 

b) W ramach korzystania z Sali Konferencyjnej Małej może korzystać ze wszelkich udogodnień 
znajdujących się w tej Sali, 

c) Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z urządzeń lub sprzętów znajdujących się w 
Aneksie kuchennym Strefy Sal Konferencyjnych, 

d) Uczestnik obowiązany dokonać uprzednio rezerwacji Sali Konferencyjnej Małej na zasadach i 
warunkach określonych w Regulaminem wynajmu Sal Konferencyjnych, 

e) W przypadku przekroczenia przez Uczestnika limitu czasu korzystania nieodpłatnego z Sali 
Konferencyjnej Małej, Uczestnik obowiązany jest do zapłaty za korzystanie z Sali 
Konferencyjnej Małej za każdą rozpoczętą godzinę zegarową korzystania zgodnie z aktualnym 
Cennikiem oraz Regulaminem wynajmu Sal Konferencyjnych, które dostępne są na stronie 
internetowej Organizatora Programu, tj. www.citymeble.com  w odpowiedniej zakładce. 
 

2. Odpłatne korzystanie z Sal Konferencyjnych w Strefie Sal Konferencyjnych: 
 

a) Uczestnik może korzystać odpłatnie z Sali Konferencyjnej Średniej oraz z Sali Konferencyjnej 
Małej w przypadku, gdy chce korzystać Sali Konferencyjnej Małej ponad limit czasu 
przewidziany dla nieodpłatnego korzystania z Sali Konferencyjnej Małej lub w przypadku 
przekroczenia limitu czasu, 

b) Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z urządzeń lub sprzętów znajdujących się w 
Aneksie kuchennym Strefy Sal Konferencyjnych,  

c) Uczestnik korzysta z Sal konferencyjnych na zasadach i warunkach określonych w 
Regulaminem wynajmu Sal Konferencyjnych, w szczególności wymagane jest uprzednie 
dokonanie rezerwacji odpowiedniej Sali, 

d) Korzystanie z Sal konferencyjnych odbywa się za zapłatą wynagrodzenia wynikającego z 
aktualnego Cennika, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Programu, tj. 
www.citymeble.com  w odpowiedniej zakładce. 

 
3. Nieodpłatne korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i skanowania w 

Biurze Galerii: 
 

a) Uczestnik może wykonać samodzielnie wydruk lub skanowanie dokumentów na urządzeniu 
wielofunkcyjnym, 

b) Limit wydruku wynosi 10 stron w ciągu jednego dnia, 
c) Uczestnik w celu wykonania wydruku na urządzeniu wielofunkcyjnym musi dokonać 

odpowiedniej konfiguracji i zainstalowania sterowników urządzenia wielofunkcyjnego na 
swoim komputerze lub urządzeniu przenośnym, 

d) Uczestnik w celu wykonania wydruku lub dokonania skanowania dokumentu zobowiązany jest 
przyłożyć swoją Kartę do urządzenia, co umożliwi dokonanie czynności wydruku lub przesłanie 
skanowanego dokumentu bezpośrednio na adres mailowy Uczestnika podany w Formularzu 
Zgłoszeniowym i przypisany do Karty, 

e) Korzystanie z tej korzyści możliwe jest wyłącznie w godzinach pracy Biura Galerii, tj. w 
godzinach od 9:00 do 17:00 w dniach od pon. do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy 
lub handlu albo dni, w których Biuro Galerii lub cała Galeria nie działają, 

f) czynności wydruku lub skanowania dokumentów Uczestnik wykonuje samodzielnie,  a wydruk 
ograniczony jest do 10 stron przy jednorazowym wykonywaniu wydruku w ciągu dnia. 
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4. Nieodpłatne korzystanie z sieci wi-fi w strefie Sal Konferencyjnych i Biurze Galerii. W 
przypadku, gdy sieć wi-fi zabezpieczona jest hasłem, wówczas hasło do sieci wi-fi udostępnione 
jest w Biurze Galerii po uprzednim okazaniu Karty. Hasło do sieci wi –fi może ulegać zmianom 
według uznania Organizatora. 
 

5. Nieodpłatne korzystanie z dostępnych w Strefie Sal Konferencyjnych publikacji w zakresie 
architektury i wystroju wnętrz. 
 

6. Promocje na towary sprzedawane w cukierni Baccate oraz w pizzerii Tutti Santi na 
parterze Galerii Wnętrz City Meble, po okazaniu Karty. Dokładny charakter promocji zależy 
wyłącznie od Partnera Organizatora i może ulegać zmianom. 
 

7. Otrzymywania informacji lub powiadomień o promocjach, wydarzeniach lub konkursach 
organizowanych w Galerii Wnętrz City Meble lub o wydarzeniach lub konkursach 
organizowanych u Partnerów, w tym informacji o akcjach promocyjno – rabatowych w Galerii 
Wnętrz City Meble lub u Partnerów w przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika na 
otrzymywanie takich informacji w Formularzu Zgłoszeniowym. 
 

8. Możliwość nieodpłatnego umieszczenia portfolio Uczestnika na stronie Organizatora, tj. 
www.citymeble.com w zakładce Architekci. Uczestnik wyrażający wolę umieszczenia swojego 
portfolio na stronie Organizatora otrzyma jednorazowy login i hasło w celu utworzenia swojego 
portfolio w Biurze Galerii.  
 

9. Nieodpłatne korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych na terenie Galerii Wnętrz 
City Meble: 
 

a) Uczestnik ma prawo korzystać z oznaczonych miejsc parkingowych na terenie Galerii Wnętrz 
City Meble, 

b) miejsca parkingowe oznaczone są znakiem pionowym w postaci umieszczonej tabliczki o treści 
„Parking wyłącznie KLUB ARCHITEKTA” oraz wymalowane są żółtymi liniami i żółtymi 
literami C na tych miejscach parkingowych, 

c) lokalizacja miejsc parkingowych dla Uczestników Programu przedstawiona jest na załączniku 
graficznym 

d) Uczestnik obowiązany jest do umieszczenia na czas postoju na miejscu parkingowym, za 
przednią szybą, w sposób widoczny dla osoby stojącej na zewnątrz pojazdu Karty parkingowej 
wydanej przez Organizatora dla Uczestnika, 

e) Karta parkingowa wydawana jest w Biurze Galerii, a z czynności wydania Karty parkingowej 
sporządzany jest protokół, który Uczestnik obowiązany jest podpisać, 

f) Zaparkowanie pojazdu w inny miejscu niż wyznaczone miejsce parkingowe, brak umieszczenia 
Karty parkingowej w widocznym miejscu lub umieszczenie Karty parkingowej w sposób 
niewidoczny dla osoby na zewnątrz pojazdu spowodować może naliczenie opłaty lub opłaty 
dodatkowej przez zarządcę parkingu zgodnie z Regulaminem Parkingu, 

g) Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi Kartę parkingową po zakończeniu udziału 
Uczestnika w Programie „Klub Architekta”, w przypadku likwidacji Programu lub likwidacji 
tej Korzyści. 

 

Gdańsk, dnia 02.01.2023 roku 


