
A próbaterem használati rendje 

 

 
1. A próbaterem a Fakult Egyesület használatában és kezelésében van a Dunabogdány 

Önkormányzatával 2009.01.22-én kötött együttműködési megállapodás értelmében.  

2. A próbaterem igénybevételére minden helyi illetőségű együttesnek lehetősége van, 

amennyiben betartja jelen használati rendet. 

3. A próba zenei részét minden esetben 22 óráig be kell fejezni! 

4. A meghatározott és kifüggesztett próbarendtől eltérni csak az érintett együttes 

képviselőjével történt egyeztetés után lehet, vagy ha más együttes próbaidejét nem 

érinti a változás, akkor Liebhardt Andrással, vagy Tóth Lászlóval történt egyeztetés 

után lehet. 

5. A próbateremben lévő hangtechnikai eszközök (kábelek, hosszabbítók, keverő, 

erősítő, hangfalak, mikrofon állványok, mikrofonok, dobfelszerelés…) és a bútorzat az 

Egyesület tulajdonát képezik, azt az együttesek próbájuk alkalmával a próbateremben 

rendeltetésszerűen használhatják. Az technikai eszközöket - beleértve a dobfelszerelést 

is! -, a próbateremből kivinni nem lehet. A próbateremben található eszközökért az 

együttesek teljes anyagi felelőséggel tartoznak. A technikai felszerelésben, ill. a 

berendezésben a nem rendeltetésszerű használatból, szándékos rongálásból, vagy 

gondatlanságból keletkező kárért az azt bizonyíthatóan okozó személy, vagy együttes 

teljes kártérítést köteles fizetni. A hangtechnikai berendezéseket a próba végeztével a 

hangerőszabályzók letekerése után ki kell kapcsolni és a dugaszoló aljzaton lévő 

világító kapcsoló kikapcsolásával áramtalanítani kell. 

6. Az együttesek kötelesek ügyelni a tisztaságra! A próba során keletkezett szemetet a 

próba végeztével a teremben található szemetesbe kell gyűjteni, ha megtelt a folyosóra 

kitenni. A próbaterem elhagyásakor az ajtót gondosan be kell zárni, a lejárófedelet a 

lehető legtöbb ponton be kell reteszelni. Az együtteseknek saját érdekükben a próba 

megkezdése előtt ellenőrizni kell a terem állapotát, az eszközök meglétét és 

sértetlenségét, az észrevételeiket a próbatermi naplóba be kell jegyezni dátummal és 

aláírással. 

7. A próbaterem használatáért fizetni kell. A fizetendő díj nem bérleti, vagy használati 

díj, hanem fenntartási hozzájárulás a berendezés és a technikai felszerelés 

amortizációs költségeihez, valamint ezek fejlesztéséhez esetleg új eszköz 

beszerzéséhez. A hozzájárulás mértékeit az 1. számú melléklet -A próbaterem 

fenntartási hozzájárulás díjai- tartalmazza. Az együttesek kötelesek a próbáik 

időpontját és meglétét - mintegy jelenléti ív szerint – a kifüggesztett táblázatban a 

dátum beírásával vezetni.  

8. A pontok be nem tartása az adott együttes próbateremből/intézményből történő 

kitiltását vonhatja maga után. 

9. Jelen használati rend a mellékletével együtt 2010. január 1 naptól hatályos. 

 

 

 

Dunabogdány, 2010. január 1. 

 

       _________________________ 

           Tóth László 

                   Elnök 

                   Fakult Egyesület 


