
 
Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 

                                  Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” 
                                          z dnia 18 czerwca 2021 roku 
                         w sprawie wprowadzenia regulaminu stadia nagrań 
                                  w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie 
 
 
 

1. Z dniem 18.06.2021 roku wprowadzam regulamin studia nagrań w Domu Kultury 
„Rembertów” - załącznik 

2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu studia nagrań w Domu Kultury 
„Rembertów” w Warszawie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
                                                                                 
                                                                         Załącznik do zarządzenia wewnętrznego Nr 3                                                                                                                      

Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” 
                                                                                        z dnia 18 czerwca 2021 roku 

 
 
 
 
                       Regulamin Studia Nagrań w Domu Kultury „Rembertów”  
 

1. Regulamin Studia Nagrań został wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym Nr 3 Dyrektora 
Domu Kultury „Rembertów”. 
 

2. Właścicielem Studia Nagrań jest Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8,              
04-485 Warszawa. 
 

3.  Studio Nagrań świadczy usługi: 
- nagrywanie utworów muzycznych (soliści, zespoły), 
- nagrywanie audycji/słuchowisk,  
- miks i mastering nagrania dokonanego w Studio. 

         zgodnie z cennikiem stanowiącym punkt nr 5 Regulaminu Studia Nagrań w Domu Kultury 
„Rembertów”. W celu ustalenia szczegółowych warunków należy kontaktować się z 
koordynatorką studia nagrań Malwiną Borkowicz, tel. 22 611 96 87, e-mail: 
studionagran@dkrembertow.waw.pl.  
W Studiu Nagrań pracuje dwoje realizatorów: Malwina Borkowicz oraz Aleksander 
Pankowski vel Jankowski. 

 
4. Cennik wynajmu studia nagrań: 

1 godzina sesji nagraniowej z realizatorem - 80 złotych.  
 

5. Miks i mastering nagranego utworu - cena ustalana indywidualnie, w zależności od długości 
utworu, ilości ścieżek, stopnia zaawansowania nagrania itd. 
 

6. Opłatę za nagranie należy zrealizować przed rozpoczęciem sesji nagraniowej, a opłatę za 
miks i mastering po sesji nagraniowej. 

 
7. Termin nagrań ustalany jest z koordynatorką Studia Nagrań. 

 
8. W pomieszczeniach Studia Nagrań mogą przebywać jedynie uczestnicy nagrania (z 

wyjątkiem opiekuna osoby niepełnoletniej). 
 

9. Studio Nagrań działa w godzinach otwarcia Domu Kultury „Rembertów”. 
 

10. Na terenie Studia Nagrań obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów 
alkoholowych. 



 
11. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Studia Nagrań przestrzegać należy 

wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego oraz poleceń koordynatorki studia. 
 

12. Uczestnicy nagrania zobowiązani są do pozostawienia studia w stanie nienaruszonym.        
Za szkody wyrządzone podczas sesji nagraniowej odpowiadają uczestnicy nagrania lub 
podmiot wynajmujący. 

 
13. Niepełnoletni uczestnicy nagrań pozostają pod opieką instruktora Domu Kultury 

„Rembertów” i/lub opiekuna prawnego. 
 

14. Dom Kultury „Rembertów” nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów z tytułu praw 
autorskich, wykonawczych i producenckich dokonywanych nagrań, nie odpowiada również 
za ich treść. 

 
15. Dom Kultury „Rembertów” nie zapewnia ubezpieczenia uczestników nagrania od 

nieszczęśliwych wypadków. 
 

16. Osoby korzystające ze Studia Nagrań zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania 
niniejszego Regulaminu. 

 
17. Osoby korzystające ze Studia Nagrań zobowiązane są do zapoznania się z warunkami   

ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji zawartymi w wyciągu z Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego dotyczącym pomieszczeń studia. 

 
18. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje przerwaniem pracy. 

 
19. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje koordynatorka Studia 

Nagrań, realizator i pracownicy domu kultury. Uczestnicy winni przestrzegać poleceń 
wydawanych przez te osoby. 

 
20. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają uzgodnieniu z Dyrektorem 

Domu Kultury „Rembertów”. 
 


