REGULAMIN STUDIA TELEWIZYJNEGO
§1
1. Podmiotem zarządzającym studiem filmowym Salve Studio (dalej: Studio) mieszczącym
się Warszawie przy ul. Grochowskiej 194/196 jest Fundacja im. Błogosławionego Księdza
Ignacego Kłopotowskiego wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770736, NIP 1132993375,
REGON 38257193300000 w niniejszym Regulaminie określona dalej jako „Fundacja”.
2. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz pozostałe podmioty zawierające umowę najmu Studia
określane są w niniejszym Regulaminie mianem Najemcy.
3. Podstawowym przeznaczeniem Studia jest nagrywanie materiałów filmowych.
4. W wyjątkowych wypadkach Fundacja może wynająć Studio w innym celu niż nagrywanie
materiałów filmowych, jednak może to nastąpić tylko w przypadku wyraźnego zastrzeżenia
takiego odstępstwa w umowie najmu.
5. Korzystanie z pomieszczeń Studia przez Najemcę jest możliwe wyłącznie w dni
powszednie (za wyjątkiem sobót) w godzinach od 8:00 do 20:00. Korzystanie z
pomieszczeń Studia w czasie niestandardowym jest możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą
Fundacji.
§2
1. Fundacja świadczy usługi wynajmu studia filmowego z wyposażeniem i sprzętem
studyjnym.
2. Sprzęt wchodzący w skład wyposażenia Studia należy używać zgodnie z zaleceniami
producenta i Fundacji, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji sprzętu, Najemca
powinien niezwłocznie zasięgnąć porady Fundacji w tym zakresie.
3. Fundacja zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki
sprzętu Najemca powinien niezwłocznie zgłosić Fundacji.
4. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem
i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu
z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w Studiu podczas najmu.
5. Sprzęt znajdujący się w Studiu powinien być obsługiwany przez osoby posiadające wiedzę
techniczną i umiejętności z zakresu posługiwania się tym sprzętem. W razie stwierdzenia
braku powyższych kwalifikacji, Fundacja może odmówić wydania lub zabronić korzystania
przez Najemcę ze sprzętu znajdującego się w Studiu.
6. Pomieszczenie i wyposażenie Studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem
jego użytkowania, z uwzględnieniem prawidłowego używania przedmiotu najmu.
7. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez
Najemcę lub osoby trzecie przebywające w Studiu podczas najmu zgodnie z zasadami
określonymi każdorazowo w umowie najmu Studia.

8. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim
współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też za
następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w
Studiu.
9. W trakcie korzystania ze Studia Najemca jest zobowiązany do utrzymania w nim czystości
i porządku. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Najemca zobowiązany będzie do
pokrycia kosztów sprzątania, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu Studia
przez Najemcę.
§3
1. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem, a także w sposób naruszający
postanowienia statutu Fundacji jest zabronione.
2. Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub
posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.
3. Fundacja zastrzega sobie możliwość natychmiastowego przerwania wynajęcia Studia w
przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami
uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa i dobrych obyczajów.
4. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
5. Fundacja nie wyraża zgody na pozostawianie i przechowywanie w Studiu rzeczy
nienależących do Fundacji. Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby
trzecie, Fundacja nie odpowiada.
6. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne,
jak również za utrudnienia związane z dostarczaniem do Studia mediów (w tym prądu,
ogrzewania, wody, internetu etc).
§4
Opłaty za wynajem Studia oraz zasady ich wnoszenia są każdorazowo i indywidualnie ustalane
w ramach umowy najmu zawartej z Fundacją.
§5
1. Rezerwacji Studia można dokonać:
a.
telefonicznie: (+48) _________________
b.
mailowo: ___________________
2.
Rezerwacja będzie potwierdzona przez Fundację drogą telefoniczną lub mailową.
3. Czas trwania wynajmu Studia będzie każdorazowo określony w umowie najmu zawartej
z Fundacją.
4.
Dane osobowe Najemców wykorzystywane będą wyłącznie do zawarcia umowy
wynajmu Studia.
§6
Najemca rezerwując Studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w niniejszym Regulaminie
oraz akceptuje konsekwencje niewywiązania się z jego postanowień.

§7
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od _____________________.
2. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

