REGULAMIN WYNAJMU STUDIA
“ STUDIO ARLEKIN”
§1
Firma „Studio Arlekin” świadczy m.in. usługi w zakresie wynajmu studia fotograficznego,
montażowego, do nagrań lektorskich.
§2
Opłaty za wynajem studia będą naliczane wg. Oferty-Cennika.
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.
§3
Wynajmu studia i rezerwacji można dokonać drogą mailową wysyłając zapytanie o
dostępność w danym dniu na adres: studio@arlekin.net.pl lub telefonicznie od poniedziałku
do piątku 501-751-963.
1. Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić Najmującemu studio w godzinach ustalonych
w rezerwacji.
2. Najmujący może wydłużyć czas najmu studia w trakcie sesji za zgodą Wynajmującego.
Opłata będzie naliczana za każdą kolejną rozpoczętą godzinę wg. Cennika.
§4
Studio znajduje się w Krakowie przy ul. Wieniawskiego 58 i jest dostępne po
wcześniejszym zarezerwowaniu jak w pkt. 3.
§5
Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz instrukcją obsługi
sprzętu oświetleniowego – studyjnego.
§6
Studio “Studio Arlekin” może być wynajęte tylko osobom pełnoletnim.
§7
Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez osoby, posiadające wiedzę
techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia
braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania, korzystania z
zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego lub wynajmie studo z Asystentem, za
dodatkową opłatą.

§8
Wynajęty sprzęt może być przez Najemcę wykorzystany jedynie zgodnie z przeznaczeniem
i załączoną instrukcją obsługi. Ewentualne wykorzystanie sprzętu w sposób odbiegający od
powyższej zasady, skutkuje odmową jego dalszego używania bez zwrotu uiszczonej za jego
wynajem ceny.
§9
Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim
współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa
nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach.
§10
1. Czas trwania wynajęcia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od
godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia) do momentu opuszczenia
studia przez ostatniego uczestnika sesji.
2. Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie jak
przed rozpoczęciem użytkowania.
3. Sprzęt fotograficzny (aparat, obiektywy itp.) nie wchodzi w zakres podstawowego
wyposażenia studia. Sprzęt ten może zostać wynajęty na życzenie Najemcy, po
uzyskaniu zgody Wynajmującego. Wynajmujący ma prawo odmówić wynajęcia sprzętu
fotograficznego.
4. Wyjmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie.
5. 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 lub osób trzecich obecnych na sesji (modelek,
wizażystów, asystentów). Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy
zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się
do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby
trzecie przebywające w studio podczas najmu.
6. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (ubrudzenia, zniszczenia) tła zgodnie z
Cennikiem.
§11
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia fotograficznego ze
sprzętem oświetleniowym w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania
związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
§12
“Studio Arlekin” zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

§13
“Studio Arlekin” dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych uczestników,
użytkowników, a także zobowiązuje się nie udostępniać tych danych podmiotom trzecim.
§14
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.

