Regulamin wypożyczania sprzętu nagłośnieniowego w Miejskim Domu
Kultury „Kazimierz”

1. Sprzęt mogą wypożyczać osoby pełnoletnie lub firmy na podstawie umowy w której zawarte
są szczegóły dotyczące wynajęcia nagłośnienia.
2. Najmniejszą jednostką rozliczeniową za wynajem sprzętu jest jedna doba.
3. Podane ceny za wynajem są cenami netto i dotyczą wynajmu na okres jednej doby.
4. System Liniowy Pol Audio wraz z mikserem i peryferiami. Koszt wynajęcia całego zestawu
wynosi 2000 zł. + Vat.
5. System Liniowy Pol Audio wraz z mikserem i peryferiami. Koszt wynajęcia połowy zestawu
wynosi 1500 zł. + Vat.
6. Mały zestaw nagłośnienia do konferencji. W jego skład wchodzi mikser, dwie kolumny oraz
mikrofon. Koszt wynajęcia zestawu wynosi 300 zł. + Vat.
7. Istnieje, również możliwość wypożyczenia poszczególnych elementów systemu
nagłaśniającego. W takim wypadku cena będzie ustalana indywidualnie według
obowiązujących na rynku stawek.
8. Płatności związane z wynajmem sprzętu regulowane muszą być zgodnie z ustaleniami
zawartymi w umowie.
9. Organizacje pożytku publicznego, miejskie instytucje kultury i oświaty mogą się ubiegać o
nieodpłatne użyczenie sprzęty. Decyzję każdorazowo rozpatruje dyrektor placówki.
10. Każdorazowo w dniu wypożyczenia, oraz w dniu zwrotu sprzętu wypożyczający zobowiązany
jest do sprawdzenia sprzętu w obecności odpowiedzialnego pracownika Miejskiego Domu
Kultury „Kazimierz”.
11. Osoba lub instytucja wypożyczająca sprzęt zobowiązuje się do jego odbioru z placówki,
przewozu oraz dowozu do placówki na własny koszt. Samochód musi być przystosowany do
przewozu delikatnego sprzętu elektronicznego. W razie nie spełnienia tego warunku
odpowiedzialny pracownik Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” zastrzega sobie prawo
odmowy wydania sprzętu.
12. Wypożyczający musi, również zapewnić ludzi do załadunku i rozładunku wynajmowanego
sprzętu na własny koszt.

13. Wypożyczający zobowiązuje się do zatrudnienia na własny koszt według obowiązujących
stawek wykwalifikowanego akustyka, znającego i potrafiącego pracować na systemie
liniowym. Proponowany przez wypożyczającego akustyk każdorazowo musi wykazać się
znajomością obsługi systemu liniowego. Po ewentualnej weryfikacji dyrektor placówki wyraża
zgodę. Miejski Dom Kultury „Kazimierz” współpracuje z kilkoma akustykami.
14. Wypożyczający sprzęt nagłośnieniowy odpowiada za niego od momentu wyniesienia i
załadunku na samochód do momentu jego rozładunku i wniesienia do pomieszczenia
placówki. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe podczas wynajmu odpowiedzialny jest
wypożyczający, który zostanie obciążony kosztami naprawy zniszczonego lub uszkodzonego
sprzętu.
15. Wypożyczający zobowiązuje się do właściwego użytkowania sprzętu w trakcie wynajmu oraz
do właściwego zabezpieczenia np. przed wpływem warunków atmosferycznych.
16. Wypożyczający zobowiązuje się zapewnić dostęp do energii elektrycznej wraz z
zabezpieczeniami uniemożliwiającymi uszkodzenie sprzętu.
17. Wypożyczający zobowiązuje się nie wypożyczać sprzętu dalej osobom trzecim.
18. Termin odbioru i zwrotu pożyczonego sprzętu musi być uzgodniony na podstawie umowy z
dyrektorem placówki.

