
REGULAMIN STUDIA NAGRAŃ 
W NOWOGARDZKIM DOMU KULTURY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Studia Nagrań w NDK w Nowogardzie. 
2. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi korzystających ze Studia oraz umożliwienie bezkonfliktowego przyjemnego przebywania

w naszym obiekcie. 
3. Właścicielem studia jest Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, 72 - 200 Nowogard, tel. 91 39 26 283. 

ROZDZIAŁ II
ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIA NAGRAŃ

 
1. Uczestnicy kół i pracowni NDK korzystają ze studia bezpłatnie. 
2. Placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Nowogard korzystają ze studia bezpłatnie. 
3. Uczniowie podczas pracy w Studio pozostają pod opieką opiekuna ze szkoły/placówki zgłaszającej. 
4. Zgłoszenie dokonywane jest w sekretariacie NDK w formie pisemnej, potwierdzone przez dyrektora szkoły/placówki. 
5. Rezerwacji terminów można dokonywać drogą telefoniczną (913926283) lub elektroniczną (sekretariat@ndk.pl).  
6. Realizacja nagrań poprzedzona jest  wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, potwierdzonego - w przypadku placówek oświatowych

przez dyrektora; w przypadku niepełnoletnich osób prywatnych - przez rodzica bądź opiekuna. 
7. Na terenie studia mogą przebywać jedynie uczestnicy nagrania. 
8. Na terenie studia obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych. 
9. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia studia w stanie nienaruszonym. 
10. Za wyrządzone szkody, odpowiadają i pokrywają ich koszty uczestnicy nagrania. 
11. Osoby niepełnoletnie podczas nagrań pozostają pod opieką osoby dorosłej. 
12. Nowogardzki  Dom  Kultury  nie  ponosi  odpowiedzialności,ani  kosztów  z  tytułu  praw  autorskich,  wykonawczych  i  producenckich

dokonywanych nagrań, nie odpowiada również za ich treść. 

ROZDZIAŁ III
OPŁATY ZA NAGRANIE

1. Koszt nagrania w studio oraz obróbki nagrania wynosi 30 złotych za godzinę. 
2. Koszt nagrania i obróbki dla dzieci i młodzieży uczącej się lub studiującej 15 zł za godzinę. 
3. Opłaty dokonuje się przed realizacją nagrania. 

 
ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. NDK nie zapewnia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, uczestnikom nagrania. 
2. Osoby korzystające ze studia zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
3. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje przerwaniem pracy. 
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają uzgodnieniu z Dyrektorem NDK. 

5. 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 
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http://ndk.pl/component/content/article/361-aktualnoci-20172018/3455-polityka-prywatnoci

	W NOWOGARDZKIM DOMU KULTURY
	ROZDZIAŁ I

