
REGULAMIN STUDIA NAGRAŃ 

 

1. Regulamin Studia nagrań został wprowadzony Zarządzeniem                

Nr 16/2014  z  dnia 20.01.2014 r. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury  w 

Częstochowie. 

2. Właścicielem Studia nagrań jest Miejski Dom Kultury w Częstochowie, 

ul. Łukasińskiego 50/68,  tel. 34 323 12 79. 

3. Wychowankowie MDK korzystają ze Studia nagrań bezpłatnie. 

4. Studio nagrań świadczy usługi komercyjne zgodnie z cennikiem 

stanowiącym Załącznik Nr 1 . W celu ustalenia szczegółowych warunków 

należy kontaktować się z Dyrektorem MDK. 

5. Opłaty dokonuje się w połowie realizacji nagrania. 

6. Termin nagrań ustalany jest z realizatorem: Zbigniewem Perlińskim,      

tel. 34 323-12-79  wew. 44. 

7. W pomieszczeniach Studia nagrań mogą przebywać jedynie uczestnicy 

nagrania. 

8. Ze względu na warunki techniczne dzienny czas trwania nagrania nie 

może przekroczyć 2 godzin  (nie wlicza się czasu przygotowania nagrania 

realizowanego w sali prób).  

9. Na terenie Studia nagrań obowiązuje całkowity zakaz palenia                   

i spożywania napojów alkoholowych. 

10. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia studia w stanie 

nienaruszonym. Za szkody wyrządzone podczas sesji nagraniowej 

odpowiadają uczestnicy nagrania lub podmiot wynajmujący. 

11. Uczniowie i młodzież podczas nagrań pozostają pod opieką instruktora 

MDK  lub placówki wynajmującej. 

12. Osoby niepełnoletnie podczas nagrań pozostają pod opieką osoby 

dorosłej. 



13. Miejski Dom Kultury w Częstochowie nie ponosi odpowiedzialności  ani 

kosztów z tytułu praw autorskich, wykonawczych i producenckich 

dokonywanych nagrań, nie odpowiada również za ich treść. 

14.  Miejski Dom Kultury w Częstochowie nie zapewnia ubezpieczenia 

uczestników nagrania od nieszczęśliwych wypadków. 

15. Osoby korzystające ze Studia nagrań zobowiązane są do bezwzględnego 

przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

16. Osoby korzystające ze Studia nagrań zobowiązane są do zapoznania się  

z warunkami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji zawartymi                

w wyciągu z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dotyczącym 

pomieszczeń studia. 

17. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje przerwaniem pracy. 

18. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje realizator     

i pracownicy obsługi technicznej. Uczestnicy winni przestrzegać poleceń  

wydawanych przez te osoby. 

19. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają uzgodnieniu 

z Dyrektorem MDK. 

20. Miejski Dom Kultury w Częstochowie zastrzega sobie prawo do 

bezpłatnego wykorzystywania, publikowania i rozpowszechniania 

wszystkich nagrań dokonanych przez uczestników zajęć i pracownie 

MDK. 


