REGULAMIN SALI PRÓB
Każdy użytkownik sali zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym regulaminem.
Rezerwacja sali prób równoznaczna jest z jego akceptacją.
1.Wynajem sali jest możliwy tylko po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, mailowej lub przez
komunikator Facebooka. Konieczne jest potwierdzenie rejestracji z naszej strony.
2. Czas próby nalicza się od zadeklarowanej godziny.
3. Próby zaczynamy i kończymy o umówionej godzinie, tak by następny zespół mógł rozpocząć próbę o czasie.
4. Odwołanie lub zmiana terminu próby (w tym zmiana ilości godzin), powinno nastąpić nie później niż 24 godziny
przed wyznaczonym terminem. Odwołanie lub przeniesienie próby w czasie krótszym niż 24 godziny przed
terminem skutkuje pobraniem 50% ceny zamówionej próby.
Za nieprzyjście na próbę bez powiadomienia lub niezapowiedziane w określonym terminie skrócenie próby
zostanie pobrana opłata w wysokości 100% ceny zarezerwowanej próby.
5. Zespół odwołujący 50% (i więcej) prób w miesiącu traci możliwość rezerwacji stałych terminów.
6.Przed rozpoczęciem próby wszyscy członkowie zespołów zobligowani są do sprawdzenia stanu technicznego
sprzętu z którego korzystają.
Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu należy zgłosić natychmiast (przed rozpoczęciem próby lub tuż po ich
wystąpieniu) nie po próbie zespołu.
7. Użytkownicy sali prób pokrywają wszelkie straty będące następstwem nieprawidłowego korzystania z sali oraz
sprzętu.
W przypadku naciągów perkusyjnych podstawą do ukarania za zniszczenie jest zły stan pałek lub bijaków
prowadzący do uszkodzeń, użycie innych narzędzi oraz uszkodzenia termiczne. Pozostałe uszkodzenia
naciągów przy prawidłowym użytkowaniu nie podlegają karze.
8. W razie nieznajomości obsługi sprzętu prosimy o zwracanie się z pytaniami do obsługi. Chętnie pomożemy.
9. Zabrania się samodzielnego przełączania głośników i podłączania czegokolwiek do wyjść mocy wzmacniaczy.
10. Zabrania się samodzielnych prób naprawiana sprzętu.
11. Za ewentualne szkody wyrządzone przez użytkowników pomieszczeń i ich gości odpowiada cały zespół.
12. W sali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Picie alkoholu dozwolone jest w ilościach nie powodujących
nietrzeźwości. Zażywanie innych używek jest zabronione! Niestosowanie się do zakazu skutkuje karą
umowną (100 pln). Podstawą do ukarania jest zapis monitoringu bądź przyłapanie na gorącym uczynku.
13. Użytkowników sali obowiązuje bezwzględny zakaz siadania oraz stawiania przedmiotów na wzmacniaczach szczególnie napojów (regularnie analizujemy zapis monitoringu).
14. Istnieje możliwość przechowania sprzętu (tylko zespołom korzystającym z sali) za dodatkową
opłatą - 5zł tygodniowo od każdej sztuki sprzętu. Mamy prawo odmówić pozostawienia sprzętu jeśli jego
przechowywanie będzie uciążliwe dla użytkowników sali (gabaryty), lub uznamy, że sala jest przepełniona.
Każdy kto pozostawia sprzęt w sali zobowiązany jest o zapytanie o zgodę, zostawienie obsłudze danych
kontaktowych oraz do odebrania swojego sprzętu na wezwanie ze strony obsługi sali. (Sprzęt pozostawiony
bez uzgodnienia zostanie zabezpieczony do czasu wyjaśnienia sprawy)
Sprzęt pozostawiacie w sali na własną odpowiedzialność - dokładamy starań aby sala była bezpieczna ale nie
możemy tego zagwarantować w 100%.
15. Użytkowników sali bezwzględnie obowiązuje utrzymywanie należytego porządku w pomieszczeniu. Po
zakończeniu próby należy przywrócić ustawienia (zwłaszcza perkusji) do stanu pierwotnego i wyrzucić
śmieci do odpowiednich pojemników.
16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
Łamanie regulaminu skutkować będzie wykreśleniem z harmonogramu na czas nieokreślony, lub nałożeniem
umownych kar finansowych.

