NAHRÁVACÍ STUDIO
I. Účel
Smyslem nahrávacího studia umístěného v 3NP prostor volnočasových aktivit Domu kultury Ostrov (dále
jen studio) je nabídnout pořízení hudební nahrávky amatérským kapelám tvořených zejména mladými a
mladými dospělými ale také široké veřejnosti.
II. Doba využití studia
Doba využití studia se uzavírá vždy na určitý počet hodin v určených dnech na kterých se dohodne nájemce
s vedoucím provozu Domu kultury Ostrov Pavlem Hozákem, tel.: 353800532, 725556508, e-mail:
hozak@dk-ostrov.cz.
III. Podmínky pronájmu zkušebny
A. Administrativní a cenové
Nahrávací studio pronajímá k využití vždy fyzická osoba, nájemce, se kterým je sepsána smlouva o využití
nahrávacího studia za účelem pořízení zvukové nahrávky.
Veškeré technické záležitosti pronájmu nahrávacího studia řeší nájemce s vedoucím provozu Domu kultury
Ostrov Pavlem Hozákem, tel.: 353800532, 725556508, e-mail: hozak@dk-ostrov.cz.
Cena za užití studia je stanovena na 130,– Kč za 1hodinu + 170,– Kč za hodinu za práci studiového technika
a technologie. Celková cena pronájmu je 300,–Kč krát příslušný počet hodin strávených ve studiu. Z této
ceny bude polovina hrazena před započetím nahrávání a doplacena do celkové částky po ukončení nahrávání
a to zaměstnanci Informačního centra Domu kultury Ostrov oproti pokladnímu příjmovému dokladu.
Nahrávací studio nelze poskytnout k užití bez technika (zvukového mistra) Domu kultury Ostrov.
B. Technické
Dům kultury Ostrov v žádném případě neručí za majetek nájemce ponechaný ve studiu v průběhu nahrávání.
Po dokončení nahrávky bude tato předána nájemci na CD a ten ručí za obsah a dalším nakládáním s
pořízenou nahrávkou.
Dům kultury Ostrov nenese žádnou odpovědnost za obsah a užití nahrávky.
IV. Pravidla pro osoby využívající zkušebnu
Všechny zúčastněné osoby ve studiu jsou povinni se řídit pokyny technika Domu kultury Ostrov.
Ve všech prostorech nahrávacího studia a souvisejících prostor je zakázáno kouřit, požívat alkoholické
nápoje a provádět činnosti neslučujícími se s použitím těchto prostor.
Všechny osoby využívající prostory nahrávacího studia a souvisejících prostor jsou povinni dodržovat níže
uvedené podmínky požární bezpečnosti:
vytvářet v prostorách volnočasových aktivit podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
zejména:
zajistit trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m, k objektům, k nástupním
plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určených k hašení požárů,
zajistit umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku, vnitřních a vnějších zásahových cest,
zajistit trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště, apod.), které jsou součástí
únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,
zajistit volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům.
je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm nebo obdobným zdrojem zapálení (žhavé částice,
žhavé předměty apod.)
Zákaz vstupu osobám pod zjevným vlivem alkoholu a drog (agresivní osoba, nekoordinované pohyby).
Před studiem i hlavním vchodem udržujte pořádek a nechovejte se hlučně či vulgárně.

