
REGULAMIN
SALI PRÓB
W NOWOGARDZKIM DOMU KULTURY 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Sali prób w NDK.
2. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi korzystających z Sali oraz umożliwienie bezkonfliktowego, przyjemnego przebywania

w naszym obiekcie.
3. Sprzęt oraz wyposażenie studia, użytkowane przez najemców, są własnością Nowogardzkiego Domu Kultury. 
4. Dokonując  rezerwacji  próby bądź nagrania oświadczasz,  że znasz i  akceptujesz nasz regulamin.  Oświadczasz również,  że będziesz

użytkował sprzęt i wyposażenie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

ROZDZIAŁ II 

REZERWACJA TERMINÓW

1. Rezerwacji można dokonywać za pomocą maila: sekretariat@ndk.pl lub telefonicznie na nr 913926283. 
2. Zawsze potwierdzamy rezerwacje. 
3. Czas trwania próby liczymy od wyznaczonej godziny rezerwacji (nie od godziny zebrania się zespołu). 

ROZDZIAŁ III
ZASADY KORZYSTANIA Z SALI PRÓB 

1. Przed rozpoczęciem próby wszyscy członkowie zespołów zobligowani są do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu,
z którego korzystają. 

2. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu czy nieprawidłowości należy zgłosić natychmiast, (przed rozpoczęciem próby!!!), a nie po próbie
zespołu - akustykowi, w sekretariacie lub kasie NDK,. 

3. Wszyscy użytkownicy sali  zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, w przypadku
osoby niepełnoletniej podpis oświadczenia o odpowiedzialności materialnej podpisuje prawny opiekun użytkownika sali. 

4. W Sali mogą przebywać wyłącznie członkowie zespołów (bez osób towarzyszących). 

5. Uszkodzenia sprzętu wynikłe z ewidentnej winy użytkownika skutkują koniecznością pokrycia kosztu naprawy i przesyłki. 

6. Perkusiści są zobowiązani do korzystania z własnych pałeczek. 

7. Użytkowników sali obowiązuje bezwzględny zakaz siadania, stawania oraz stawiania przedmiotów (szczególnie napojów)

na wzmacniaczach, kolumnach i innych sprzętach. 

8. Próby kończymy o umówionej godzinie. 

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. W  sali  prób  obowiązuje  ZAKAZ palenia,  picia  alkoholu  brania  innych  środków  odurzających  oraz  przebywania  w  stanie
wskazującym na spożycie powyższych. 

2. Użytkowników sali bezwzględnie obowiązuje utrzymywanie należytego porządku. 
3. Zabrania  się  wynoszenia  z  Nowogardzkiego  Domu Kultury  wszelkich  przedmiotów będących jego wyposażeniem lub/i  nienależących

do NDK. 
4. Za rzeczy pozostawione w salach prób i na terenie NDK, nie ponosimy odpowiedzialności. 
5. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu osoba / zespół zostanie wykreślony z harmonogramu prób na czas nieokreślony. 
6. Ceny wynajmu Sali Prób: 5 zł od osoby za 1h próby. 
7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają uzgodnieniu z Dyrektorem NDK.

8. W związku  z  ochroną  danych  osobowych,  prosimy  o  zapoznanie  się  z  informacjami  zawartymi  w  dokumencie  zamieszczonym  na
www.ndk.pl  polityka prywatności o celu i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Nowogardzki Dom Kultury oraz o
przysługujących  Państwu  prawach  związanych  z  przetwarzaniem  przedmiotowych  danych,  utrwalenia  swojego  wizerunku  oraz
wykorzystywanie go przez Organizatora, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

Dyrektor
Nowogardzkiego Domu Kultury

mgr Aneta Drążewska

http://www.ndk.pl/
http://ndk.pl/component/content/article/361-aktualnoci-20172018/3455-polityka-prywatnoci
http://ndk.pl/component/content/article/361-aktualnoci-20172018/3455-polityka-prywatnoci
mailto:sekretariat@ndk.pl
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