
Regulamin sali prób GROTESKA  
w Domu Kultury w Leśnej 

 
§ 1 

Zachowanie czystości w sali prób 
 

1. Sala prób jest monitorowana i znajduje się budynku Domu Kultury w Leśnej przy ul. 
Orzeszkowej 5a, 59-820 Leśna. 

2. Na sali obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów i innych 
używek. Palenie jest dozwolone na zewnątrz przed budynkiem. 

3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania czystości oraz pozostawiania 
porządku po sobie w sali prób. 

4. Zabrania się spożywania posiłków oraz napojów alkoholowych w sali prób oraz na 
terenie całego budynku.  

5. Spożywanie napojów dopuszczane jest tylko w formie butelkowej (opakowania 
zakręcane). Wszelkie napoje powinny znajdować się w miejscach do tego 
przeznaczonych (czyli stoliki).  

6. Zabrania się stawiania butelek na sprzęt muzyczny oaz na podłodze. 
7. Zabrania się wchodzenia w brudnym obuwiu do sali prób. 
8. Za szkody wyrządzone w sali prób, odpowiedzialność materialną ponoszą osoby 

wynajmujące. Usterki i awarie będą dokonywane na koszt sprawcy. 
9. Za rzeczy pozostawione w salach prób ośrodek nie bierze odpowiedzialności. 

 
§ 2 

Użytkowanie sprzętu muzycznego w sali prób 
 

1. Zabrania się, brania i używania rzeczy innych muzyków, pozostawionych w sali prób, 
bez wcześniejszej ich zgody. 

2. Muzycy mogą korzystać ze sprzętu muzycznego, który został im udostępniony w sali 
prób bądź własnego. 

3. Przed rozpoczęciem próby, wszyscy członkowie zespołów zobligowani są do 
sprawdzenia stanu technicznego sprzętu, z którego korzystają. 

4. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu należy zgłosić natychmiast (przed rozpoczęciem 
próby), a nie po próbie zespołu. 

5. Użytkownicy sali prób pokrywają wszelkie straty będące następstwem 
nieprawidłowego korzystania ze sprzętu muzycznego. 

6. Użytkownicy sali prób są zobowiązani do pokrycia kosztów napraw sprzętu, gdy 
awaria była wynikiem nieprawidłowego korzystania z wyposażenia. 

7. O wszelakich indywidualnych potrzebach i zmianach wyposażenia, koniecznych do 
przeprowadzenia próby, należy poinformować pracownika domu kultury.  

8. Nie gramy przy otwartych drzwiach. 
9. Użytkownicy sali prób zobowiązani są do wyłączenia całego sprzętu i innych urządzeń 

po zakończonej próbie. 
 



§ 3 
Rezerwacja sali prób 

 
1. Korzystanie z sali prób dla mieszkańców gminy Leśna jest bezpłatne. 
2. Osoby spoza gminy Leśna płatności za korzystanie z sali prób regulują zgodnie z 

cennikiem bezpośrednio przed próbą lub z góry w przypadku abonamentu. 
3. W abonamencie rezerwuje się dni lub godziny prób, na miesiąc z góry, określając 

dzień tygodnia, w którym mają się odbywać. Terminy mogą ulec zmianie, a tylko po 
uprzedniej konsultacji z ośrodkiem. 

4. W przypadku odwołania próby (przy abonamencie miesięcznym), próba zostaje 
przeniesiona na inny, wspólnie ustalony termin. 

5. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailem (znajdującym się na stronie 
internetowej okislesna.pl w zakładce kontakt) podając: imię, nazwisko, tel. 
kontaktowy, nazwę zespołu, termin próby i długość jej trwania. 

6. Konieczne jest otrzymanie potwierdzenia rezerwacji próby. 
7. Salę prób można rezerwować na 24h przed planowaną próbą, w innych przypadkach 

możliwość rezerwacji będzie rozpatrywana indywidualnie.  
8. W przypadku konieczności odwołania próby należy pilnie telefonicznie skontaktować 

się z ośrodkiem.  
9. Dopuszczalna jest możliwość zamiany dnia i godzin próby nie później niż 24 godziny 

przed terminem próby. W innym przypadku odwołana próba przepada.  
10. Próby zaczynają się i kończą (opuszczeniem sali) o umówionej godzinie, by kolejny 

zespół mógł rozpocząć punktualnie. 
11. Godziny pracy sali prób ustalone są w harmonogramie kalendarzowym. Rezerwację 

sali można robić tylko i wyłącznie w godzinach ustalonych przez ośrodek. 
12. Rezerwacja próby wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
§ 4 

Płatności za salę prób 
 

1. Płatności dokonujemy zgodnie z cennikiem sali prób. 
2. Dostępne są następujące metody płatności: przelewem internetowym lub gotówką. 
3. Na życzenie klientów Ośrodek wystawi fakturę za użytkowanie sali prób. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
 

1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu Zarządzeniem 
wewnętrznym Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej. 

2. Obsługa sali prób może odmówić wynajęcia sali lub przerwać próbę bez podania 
przyczyny. W takim wypadku, jeśli sala była już opłacona, opłata ta jest zwracana. 

 
 


