Regulamin i Warunki Najmu Studia Salon i Sypialnia
Wynajmując Studio Fotograficzne Salon i Sypialnia zgadzasz się z poniższym
Regulaminem oraz zobowiązujesz się go przestrzegać, potwierdzając to podpisem
umowy najmu.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przed wynajęciem studia podpisywana jest umowa najmu, bez której
wynajem studia jest nie możliwy.
2. Minimalny czas wynajmu studia od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00 to
2 godziny, 19:00-22:00 oraz w weekendy – 3 godziny.
3. Studio zostaje zarezerwowane w momencie wniesienia opłaty 100% ceny
najmu przed datą rezerwacji.
4. Informacja odnośnie chęci korzystania z dodatkowych usług czy sprzętu, powinna
być odpowiednio wcześnie przekazana pracownikowi studia. W innym wypadku
nie gwarantujemy możliwości skorzystania z wyżej wymienionych rzeczy.
5. W przypadku, jeśli ilość osób podczas wynajmowania studia jest większy niż
5 osób, najemca powinien poinformować pracownika studia przed sesją
oraz ponieść dodatkowy koszt związany z wynajmem studia i jego
sprzątaniem po sesji.
6. Studio wynajmowane jest na określony czas godzinowy. Oznacza to, że wszystkie
osoby uczestniczące w sesji zdjęciowej wpuszczone będą na sale o wybranej i
opłaconej przez najemcę godzinie i mają obowiązek opuścić salę w takim stanie
jaką ją zastały o godzinie, do której ta sala była wynajęta.
7. Jeśli będzie istniała taka możliwość, najemca może przedłużyć czas wynajmu
studia. Każda kolejna rozpoczęta godzina jest płatna zgodnie z cennikiem najmu
Studia Salon i Sypialnia. Wynajem studia kończy się wraz z opuszczeniem sal
zdjęciowych przez ostatnią osobę.
8. W razie spóźnienia czas zarezerwowany na sesję nie wydłuża się.
9. Po zakończeniu zdjęć należy zdać wszystkie sale w takim stanie w jakich
były przyjęte. Sprzęt powinien być wyłączony i w raz z rekwizytami odłożony na
swoje miejsce. Odpady nagromadzone podczas sesji należy umieścić w
kuchennym śmietniku a większe elementy w śmietniku w podwórzu.
10. Dziesięć minut przed zakończeniem wynajmu studia, pracownik studia
uprzedzi najemcę o zbliżającym się zakończeniu wynajmu. Od tego mementu
zaleca się rozpoczęcie sprzątania sal. Pracownik studia zacznie odbierać sale na
dwie minuty przed końcem wynajmu studia.
11. Podczas fotografowania aktów, model powinien posiadać ze sobą dokument
tożsamości, świadczący o jego pełnoletności.
12. Chęć wykonywania sesji zdjęciowych ze zwierzętami bądź większymi elementami
należy zgłosić pracownikowi studia. W razie wyrządzonych strat, najemca
poniesie dodatkowe koszty naprawy lub sprzątania studia.
13. Podczas wynajmowania studia, najemca przejmuje na siebie całą
materialną odpowiedzialność za stan wynajmowanych sal, sprzętu oraz
rekwizytów. Najemca ma obowiązek pokrycia kosztów naprawy lub kupna
wymienionych rzeczy w razie ich uszkodzenia.

14. W razie naruszenia Regulaminu Studia Salon i Sypialnia wynajmujący ma prawo
do odmowy dalszego wynajmu.
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2. WARUNKI OPŁAT I REZERWACJI
Opłaty za wynajem studia są naliczane według cennika wyznaczonego przes
Studio Salon i Sypialnia.
Studio zostaje zarezerwowane po opłaceniu 100% ceny za wynajem.
Opłatę za wynajem studia należy wnieść w ciągu 24 godzin od momentu
rezerwacji. W innym przypadku rezerwacja przepada.
Opłatę można uiścić przelewem na konto bankowe lub gotówką w studio.
Opłata za wynajem studia nie zostaje zmniejszona w przypadku spóźnienia lub
przedterminowego zakończenia sesji zdjęciowej.
Koszty za dodatkowe usługi są rozliczane w dniu wynajęcia studia przed sesją
zdjęciową.
W razie anulowania rezerwacji studia przez najemcę, wynajmujący zwróci 50%
ceny najmu za studio tylko, jeśli anulowanie nastąpi nie później niż 72 godziny
przed rezerwacją. W innym wypadku koszty za wynajem nie zostaną zwrócone.
Jednak istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji na inny wolny termin w ciągu
60 dni od daty pierwszej rezerwacji studia. Data przeniesienia najmu studia musi
być ustalona w ciągu 7 dni od dnia anulowania rezerwacji.
Przeniesieniu rezerwacji studia nie podlegają godziny darmowe lub otrzymane w
ramach konkursów.
3. ZAKAZY
Zakaz wchodzenia na sale bez zmiennego obuwia oraz w odzieży
wierzchniej. Najemca ma obowiązek poinformować wszystkich uczestników sesji
o tej zasadzie.
Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
W studio obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów,
spożywania alkoholu i narkotyków.
W studio zabrania się wykonywania zdjęć o charakterze pornograficznym.
W studio zabrania się wykorzystywania świec, dymu, sztucznych baniek ,confetti,
brokat, sztucznego śniegu lub podobnego typu akcesoriów, bez wcześniejszego
uzgodnienia tego z pracownikiem studia.
Istnieje zakaz samodzielnego przestawiania wielkogabarytowych mebli bez
uzgodnienia tego z pracownikiem studia.

4. DODATKOWE INFORMACJE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14.04.2018 roku
2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

