Sopot, 11.08.2015
Fundacja MCKA
Zatoka Sztuki
Al.F.Mamuszki 14
81-718 Sopot
Pan Prezydent Miasta Sopot
Jacek Karnowski

Szanowny Panie Prezydencie,
Jako przedstawiciele Zatoki Sztuki jesteśmy wdzięczni za spotkanie z Panią
Wiceprezydent Joanna Cichocką Gulą, a także mamy nadzieje, że podczas niego
uda nam się wyjaśnić nieporozumienia, które w ostatnim czasie pojawiły się we
współpracy pomiędzy naszą instytucją, a miastem.
Chcę zaznaczyć, że do tej pory funkcjonowaliśmy w linii zgodnej z wytycznymi
umowy podpisanej z miastem. Szanujemy jednak to, że pewne aspekty naszej
działalności wymagają doprecyzowania lub dostosowania do nowej strategii miasta.
Chcemy wyjść naprzeciw nowym oczekiwaniom i przedstawić program zmian, które
miałyby nastąpić w sposobie funkcjonowania Zatoki Sztuki. Wierzymy, że ich
wprowadzenie dostosuje naszą działalność do aktualnych oczekiwań miasta.
Proponujemy wprowadzenie następujących zmian w naszym funkcjonowaniu:
Kwestie dotyczące budynku:
1. Kwestia wykorzystania rezydencji artystycznych nie była do tej pory precyzyjnie
określona w umowie. Proponujemy doprecyzować, że rezydencje artystyczne, będą
wynajmowane w komercyjny sposób jedynie w wymiarze maksymalnie 20%
wszystkich dób noclegowych. Noclegi związane z projektami artystycznymi będą
miały dalej absolutny priorytet nad noclegami komercyjnymi. Oznacza to, że przez
80% dób rezydencje będą wynajmowane artystom, kuratorom, ludziom kultury,
animatorom kultury, rezydentom, kursantom, instruktorom kursów, a także w ramach
kontynuacji współpracy z miastem na tym polu, gościom Urzędu Miejskiego oraz
instytucji miejskich takich jak PGS, Biblioteka Miejska itp.
2. Do końca stycznia każdego roku będziemy miastu przedstawiać raport obrazujący
sposób wynajmu pokoi w roku poprzednim.
3. Zobowiązujemy się do wydłużenia czasu przechowywania monitoringu Zatoki
Sztuki z najważniejszych miejsc takich jak wejścia, klatki schodowe, korytarze i
restauracja do 6 miesięcy.
4. Lounge bar The Roof ograniczy swoją działalność do 27 dni w roku, w pozostałym
okresie, w zależności od warunków pogodowych, będzie udostępniany jako taras
widokowy.
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2. Wprowadzimy nowy program dedykowany bezpośrednio mieszkańcom Sopotu.
3. Zwiększymy ilość wydarzeń o charakterze lokalnym w stosunku do tych o
charakterze ogólnopolskim.
Kwestie dotyczące użytkowania plaży:
1. Informujemy, że uwzględniliśmy Państwa sugestie dotyczące zagospodarowania
plaży. Część elementów już nie funkcjonowała na plaży w momencie otrzymania
Państwa wytycznych, a te które pozostawały dalej sporne zostały niezwłocznie
usunięte. Usunięte zostały wystawy plenerowe, napis MOET z balkonu, a także lada
z logiem czy głośniki. Pomimo tego, że nie widzieliśmy podstaw do zgłaszania do
akceptacji Plastyka Miejskiego elementów ruchomych plaży zgłosiliśmy je teraz
wypełniając Państwa oczekiwania.
2. Zobowiązujemy się, że nie przekraczać ram czasowych dla organizowanych przez
nas wydarzeń na plaży ustalonych do godziny 22, nawet, gdyby miały one charakter
niezakłócający ciszy nocnej. Zastrzegamy sobie jednak możliwość odstępstwa w
przypadku ważnych imprez (np. Festiwale artystyczne, Sylwester)
3. O ile otrzymamy wszelkie pozwolenia i akceptacje zamierzamy zbudować na plaży
jedno z pierwszych w Polsce urządzeń umożliwiających kąpiel osobom
niepełnosprawnym.
4. Proponujemy wprowadzenie do naszej umowy zasady kar umownych, które
pozwoliłyby Państwu na egzekwowanie od Zatoki Sztuki również finansowych
konsekwencji wynikających z ewentualnych, nawet tych niezamierzonych, uchybień
względem umowy.
Mam nadzieję, że zaproponowane zmiany spełnią Państwa oczekiwania i pozwolą
usunąć bariery w dalszej współpracy. Jednocześnie zaznaczam, ze jesteśmy otwarci
na Państwa sugestie.
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