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REGULAMIN 

Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Zacisze” 

 

 

Rozdział I 

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA 

 

§ 1 

Klub nosi nazwę Dyskusyjnego Klubu Filmowego ,,Zacisze" w Miejskim Domu Kultury  

w Piekarach Śląskich. 

§ 2 

Terenem działalności DKF-u „Zacisze” jest miasto Piekary Śląskie. 

 

§ 3 

Siedzibą DKF-u „Zacisze” jest Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich. 

 

§ 4 

DKF jest zrzeszony w Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych zwanej dalej 

Federacją.  

 

Rozdział II 

CELE, CHARAKTER I FORMUŁA DZIAŁALNOŚCI DKF 

 

§ 5 

DKF „Zacisze” zrzesza miłośników sztuki filmowej, pragnących wspólnie realizować jego cel. 

Za merytoryczną działalność DKF-u odpowiada Zastępca Dyrektora MDK ds. Kina Zacisze 

i sekretarz DKF-u. 

§ 6 

Celem DKF-u „Zacisze” jest rozwijanie kultury filmowej w Piekarach Śląskich poprzez 

udostępnianie wartościowej twórczości filmowej, zwłaszcza filmów o wysokich walorach 
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artystycznych, estetycznych, istotnej problematyce społecznej i szeroko rozumianej 

tematyce humanistycznej. 

§ 7 

Do osiągnięcia powyższego celu DKF „Zacisze” dąży poprzez: 

a) systematyczne pokazy i spotkania filmowe, w szczególności filmów o wysokich 

walorach artystycznych, prelekcje, dyskusje; 

b) organizowanie odczytów i spotkań z naukowcami, twórcami i krytykami filmowymi; 

c) organizowanie imprez filmowych: festiwali, przeglądów, wystaw, seminariów, 

samodzielnie lub wspólnie z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami; 

d) inicjowanie działań z zakresu edukacji filmowej, cyfrowej i informacyjnej;  

e) organizowanie spotkań i warsztatów poświęconych współczesnym zjawiskom 

i tendencjom w kulturze medialnej, cyfrowej i informacyjnej. 

 

& 8 

Spotkania DKF-u są biletowane zgodnie z aktualnym cennikiem zamieszczonym na stronie 

WWW.KINOZACISZE.PL. Ponadto, organizowane mogą być również wydarzenia bezpłatne na 

zasadach ustalonych przez Zastępcę Dyrektora MDK ds. Kina Zacisze. 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE DKF, ICH PRAWA 

 

§ 9 

Członkiem DKF może zostać osoba, która: 

1. Ukończyła 18. rok życia.  

2. Zadeklarowała chęć bycia członkiem DKF na podstawie pisemnej deklaracji dostępnej 

w pierwszym tygodniu każdego nowego miesiąca kalendarzowego w kasie MDK. 

Członkostwo jest ważne jednorazowo przez okres 3 miesięcy. 

 

§ 10 

Członek DKF ma prawo do: 

1. Brania udziału we wszystkich spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez DKF. 

2. Opiniowania repertuaru i działalności merytorycznej DKF-u. 

http://www.kinozacisze.pl/
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3. Korzystania z tańszego biletu „dla koneserów DKF” po wcześniejszym, pisemnym 

zadeklarowaniu członkostwa. 

  

§ 11 

Każdy członek DKF ma prawo wystąpienia z Klubu i rezygnacji z członkostwa w nim.  

 

§ 12 

W spotkaniach, seansach i wydarzeniach w ramach działalności DKF-u „Zacisze” mogą 

uczestniczyć wszystkie chętne osoby, które postanowiły nie deklarować członkostwa w nim, 

zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie WWW.KINOZACISZE.PL.  

 

Rozdział IV 

WŁADZE DKF 

 

§ 13 

Władzą DKF jest Rada DKF w składzie: 

1) Zastępca Dyrektora MDK ds. Kina Zacisze 

2) Sekretarz 

 

§ 14 

Statut DKF wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury  

w Piekarach Śląskich. 

http://www.kinozacisze.pl/

