REGULAMIN
I MIEJSKIEGO STUDIA NAGRAŃ

1. Właścicielem studia nagrań jest Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Studio”
ul. 17 Stycznia 56A, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 55 04.
2. Osoby uczęszczające za zajęcia wokalne organizowane przez COEK korzystają ze studia
nagrań bezpłatnie.
3. Studio nagrań służy do realizacji nagrań dźwiękowych i jest udostępniane w celu organizowania
prób zespołów i solistów muzycznych oraz nagrań lektorów, audiobooków, reklam, zapowiedzi
centrali telefonicznych itp.
4. Stawki za usługę wynajęcia studia nagrań ujęte są w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
5. Opłaty za usługi wykonywane w studiu nagrań, dokonywane są w kasie lub przelewem na konto
bankowe COEK.
6. Płatności dokonuje się przed rozpoczęciem sesji nagraniowej w formie przedpłaty. Całkowity
koszt nagrania rozliczany będzie podczas odbierania materiału.
7. Realizacja nagrań poprzedzona jest wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, potwierdzonego w przypadku placówek oświatowych – przez dyrektora, w przypadku niepełnoletnich osób
prywatnych – przez rodzica lub opiekuna prawnego, zamieszczonego na stronie internetowej i
dostępnego w studiu nagrań. (załącznik nr 2)
8. Termin nagrań ustalany jest z realizatorem.
9. W pomieszczeniach studia mogą przebywać jedynie uczestnicy nagrania.
10. W pomieszczeniach studia obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów
alkoholowych.
11. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia studia w stanie nienaruszonym.
12. Za szkody wyrządzone podczas sesji nagraniowej odpowiadają uczestnicy nagrania.
13. Uczniowie i młodzież podczas nagrań pozostają pod opieką opiekuna.
14. Osoby niepełnoletnie podczas nagrań pozostają pod opieką osoby dorosłej lub bez niej ale za jej
pisemną zgodą.
15. COEK nie ponosi odpowiedzialności za treść dokonywanych nagrań, ani kosztów z tytułu
praw autorskich, wykonawczych i producenckich dokonywanych nagrań, jednocześnie
zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku gdy propagują wartości
nieetyczne.
16. Bez uzyskania zgody realizatora zabrania się:
- używania własnych sprzętów i materiałów dźwiękowych,
- wgrywania i kopiowania jakichkolwiek plików do i z komputera w pracowni jak również
podłączania własnych zewnętrznych nośników danych do portów komputera oraz wkładania
własnych płyt CD i DVD do napędu komputera.
17. COEK zapewnia ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
18. Zaistniałe awarie i usterki użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie zgłosić realizatorowi.
19. Osoby korzystające ze studia nagrań zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
20. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu bądź stwierdzenia przez pracowników COEK
zagrożenia bezpieczeństwa uczestników nagrania lub ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia
wyposażenia studia nagrań COEK zastrzega sobie możliwość przerwania bądź zakończenia
sesji nagraniowej bez zwrotu opłaty za wynajem.
21. COEK nie odpowiada za rzeczy wnoszone do studia oraz pozostawione bez opieki przez
uczestników nagrania.
22. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje realizator COEK.

Uczestnicy winni przestrzegać poleceń wydawanych przez realizatora.
23. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają uzgodnieniu
Dyrektorem COEK.
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