
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI PRÓB DOMU KULTURY „502” 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sali Prób Domu Kultury „502” (zwanego dalej 
również Salą). 
2. Ilekroć w dalszej części mowa jest o Korzystającym, należy przez to rozumieć zespół, duet lub 
solistę. 
3. Warunkiem udostępnienia Korzystającemu sali jest podpisanie umowy o korzystanie z Sali Prób.  
4. W przypadku duetów lub zespołów, umowę o korzystanie z Sali Prób podpisują wszystkie osoby 
biorące udział w próbach. W przypadku osób niepełnoletnich lub pozbawionych zdolności do 
czynności prawnych umowę podpisują ich rodzice lub opiekunowie prawni.  
W przypadku duetów lub zespołów, umowę o korzystanie z Sali Prób może podpisać jedna osoba. W 
takiej sytuacji zobowiązuje się ona ponieść pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania 
pozostałych osób uczestniczących w próbach.  
5. Osoba podpisująca  umowę o korzystanie z Sali Prób zobowiązuje się do wcześniejszego 
zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz poinformowania o jego treści pozostałe osoby biorące 
udział w próbach.   
6.  Umowa na korzystanie z Sali Prób może być podpisana jednorazowo na wskazany w niej okres 
czasu lub może być podpisywana comiesięcznie.  
7. Korzystanie z Sali Prób może się odbywać w terminach i godzinach opisanych w umowie o 
korzystanie z Sali Prób, a w przypadku braku takich zapisów w umowie, po uprzednim 
zarezerwowaniu terminu (tj. daty i godzin próby) telefonicznie (+48 574 190 682) bądź mailowo 
(admin@wdk.pl). W przypadku rezerwacji mailowej konieczne jest uzyskanie potwierdzenia, że 
termin i godziny próby zostały zarezerwowane dla Korzystającego.   
8. W wypadku umów o korzystanie z Sali Prób zawartych na okres dłuższy niż miesiąc, opłatę należy 
wnieść z góry, najpóźniej do piątego dnia miesiąca. W wypadku prób jednorazowych (okazjonalnych) 
prób opłatę należy wnieść PRZED rozpoczęciem próby. Warunkiem rozpoczęcia próby jest podpisanie 
umowy o korzystanie z Sali Prób. 
9. W przypadku odwołania próby przez Korzystającego, opłaty nie są zwracane. 
10. Na Salę należy wejść tuż przed próbą, nie zaś po rozpoczęciu próby. W przypadku spóźnienia się 
bez poinformowania instruktora Domu Kultury „502” uczestnik próby może zostać niewpuszczony na 
Salę. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o informowanie dotyczące spóźnień telefonicznie. 
11. Korzystający który przybędzie do Sali przed czasem czeka w poczekalni znajdującej się na 
pierwszym piętrze domu kultury, nie zaś w umówionej Sali. Umożliwi to wyjście kończącemu próbę 
innemu Korzystającemu. 
12. Korzystający zobowiązany jest rozpocząć próbę o wyznaczonej godzinie i zakończyć ją na 5 minut 
przed ustaloną godziną zakończenia próby. W ostatnich 5 minutach próby drzwi do Sali zostaną 
otwarte w celu przewietrzenia pomieszczenia. Korzystający w tym czasie zobowiązany jest spakować 
swoje rzeczy w celu punktualnego opuszczenia Sali. Zabrania się celowego przedłużania próby bez 
zgody instruktora dyżurującego. 
13. Podłączenie przedłużaczy do prądu, włączenie sprzętu w tym nagłośnienia PA (Public Adress) i 
instrumentów odbywa się tylko i wyłącznie pod nadzorem instruktora dyżurującego. Niedopuszczalne 
jest włączanie/wyłączanie sprzętu muzycznego i instrumentów „na własną rękę” bez podstawowej 
wiedzy dotyczącej użytkowania danego sprzętu. 
14. Czas na instalowanie instrumentów oraz sprzętu muzycznego i peryferiów należących do 
Korzystającego wliczany jest w czas próby. Dlatego też Korzystający określając w rezerwacji czas 
próby powinien uwzględnić te okoliczności i ewentualnie zarezerwować dłuższy czas jej trwania. W 
przypadku, gdy przed umówionym terminem próby nikt z Sali nie korzysta, można – za zgodą 
instruktora dyżurującego –  rozstawić instrumenty oraz sprzęt muzyczny i peryfera wcześniej. 
15. Zabrania się wpuszczania do budynku Domu Kultury 502 oraz do Sali osób niebędących członkami 
zespołu biorącego udział w próbie. 
16. Zabrania się grania w Sali przy otwartych lub uchylonych drzwiach.  
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17. Instruktor dyżurujący w ostatnich minutach próby daje znać Korzystającemu o zbliżającym się 
końcu próby. Instruktor dyżurujący ma również prawo przerwać utwór, aby poinformować 
Korzystającego o tym, że do końca próby zostało 5 minut.  
18. W celu punktualnego zakończenia próby, w Sali znajduje się zegar widoczny dla wszystkich osób 
przebywających w Sali.  
19. Trzymanie napojów, jedzenia dozwolone jest tylko i wyłącznie na stolikach znajdujących się w 
salach. NIEDOZWOLONE JEST TRZYMANIE I KORZYSTANIE Z PICIA ORAZ JEDZENIA NA: 
a/ wzmacniaczach, 
b/ instrumentach, 
c/ parapetach, podłodze, absorberach akustycznych, krzesłach itp. 
20. W budynku, jak również w Sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania 
napojów alkoholowych oraz jakichkolwiek środków odurzających. 
21. Ze sprzętu muzycznego, wzmacniaczy, instrumentów udostępnionych w Sali należy korzystać z 
rozsądkiem, w tym nie grać na pełnej głośności wzmacniaczy itp. 
22. Przed rozpoczęciem próby Korzystający ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie udostępnione 
przez Dom Kultury „502” sprzęty są sprawne. W przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia lub 
wadliwego działania Korzystający jest zobowiązany powiadomić o tym instruktora dyżurującego. W 
przypadku braku takiego zgłoszenia osoba, która podpisała umowę o korzystanie Sali Prób może 
zostać obciążona kosztami naprawy. 
23. Korzystający lub osoba biorąca udział w próbie, która odkryje uszkodzenie sprzętu w trakcie 
próby, zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić to instruktorowi dyżurującemu. W przypadku braku 
takiego zgłoszenia osoba, która podpisała umowę o korzystanie Sali Prób może zostać obciążona 
kosztami naprawy. 
24. W przypadku uszkodzenia instrumentu, wzmacniacza, osprzętu (statywów, paneli akustycznych, 
mebli, wykładziny) należącego do Domu Kultury „502” z powodu niewłaściwego użytkowania, osoba 
która podpisała umowę o korzystanie z Sali Prób zobowiązana jest do naprawienia szkody na 
zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  
25. Zabrania się korzystania ze sprzętu i instrumentów znajdujących się w Sali w pokrowcach, kejsach, 
jak również tych przykrytych materiałem. 
26. Zabronione jest zmienianie parametrów potencjometrami kolumn aktywnych, przestawianie 
instrumentów, wzmacniaczy i sprzętu muzycznego bez zgody instruktora dyżurującego. Jedynie 
dopuszczalne jest: 
a) dopasowywanie elementów perkusji do własnych potrzeb – po próbie prosimy powrócić do stanu 
sprzed próby (dotyczy to elementów perkusji odstawionych na bok, zmiany stopy - bijaka, zmiana 
talerzy na własne, zmiana ułożenia na tzw. „lewy” itp.), 
b) dopasowanie kolumn głośnikowych umieszczonych na statywach w kierunku danego członka 
zespołu. 
27. Każdy Korzystający rozpoczynający próbę zastaje w Sali porządek i po próbie jest zobowiązany do 
pozostawienia po sobie porządku (czyli do pozostawienia Sali w takim stanie w jakim znajdowała się 
ona przed próbą). 
28. Osoby uczestniczące w próbie mogą korzystać z toalet znajdujących się na zapleczu sceny 
widowiskowej w Domu Kultury „502”. Prosimy o utrzymywanie porządku w toalecie i na korytarzach 
do niej prowadzących. Osoby biorące udział w próbie są zobowiązane do wyrzucania śmieci do 
śmietników znajdujących się w lokalu. W przypadku braku wiedzy o ich położeniu prosimy pytać 
instruktorów. 
29. Za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki w Sali nie odpowiadamy. W razie zgubienia rzeczy 
prosimy o kontakt telefoniczny bądź zwrócenie się bezpośrednio do instruktorów Domu Kultury 
„502”. 
30. Osoby uczestniczące w próbach, podczas pobytu w budynku Domu Kultury „502”, zobowiązane są 
do przestrzegania wszelkich obowiązujących w budynku regulaminów oraz poleceń instruktora 
dyżurującego. Osobą odpowiedzialną za ich stosowanie przez uczestników próby jest osoba lub 
osoby, które podpisały umowę. 



 
Za nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu lub podpunktu regulaminu Korzystający i inne osoby 
uczestniczące w próbie mogą zostać niedopuszczeni do próby, poproszeni o opuszczenie sali, a 
umowa na korzystanie z pomieszczenia może zostać rozwiązana. 
 
Regulamin został sporządzony w jednakowych kopiach, obowiązuje wszystkich bez względu na płeć, 
wiek, umiejętności muzyczne. 
 
CENNIK: 

 wynajem jednorazowy: 45 zł / godz. 

 wynajem cykliczny:  
zespoły - 35 zł / godz. z możliwością rabatowania przy umowie powyżej 6 miesięcy 
soliści lub duety - 35 zł / godz. z możliwością rabatowania przy umowie powyżej 6 miesięcy 

 
Sala Prób otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.30-20.30 oraz w soboty w godz. 10.00-
15.00 
Możliwe są okazjonalne wynajmy Sali w innych terminach.  
Ceny poza standardowymi godzinami otwarcia Sali ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji. 
 


