
 

INFO K PRENÁJMU PRIESTOROV DYNAMEET

V CENE PRENÁJMU:
 - Veľký ateliér s denným svetlom, vysoké okná a strop
 - Cyclorama 10m x 6m x 4 m
 - Káva, čaj, kuchyňa s možnosťou varenia, kúpelňa so sprchovým kútom
    a toaletou,
    oddychová zóna, balkón, klimatizácia
 - parkovanie zadarmo (na neoznačených miestach)
 - farebné papierové pozadia (účtuje sa IBA pri poškodení, cena podľa cenníka)
 - 6 osôb v cene (pri každej ďalšej osobe príplatok podľa cenníka)

PRÍPLATOK:
 - možnosť využitia svetiel FOMEI (cena podľa cenníka LED a FLASH)
 - možnosť využitia nastavenia svetiel a asistenciu fotografa pri fotení
    (cena podľa cenníka)

PRAVIDLÁ UŽÍVANIA NÁŠHO ATELIÉRU

 DYNAMEET ateliér sme tvorili tak, aby vám u nás bolo dobre. Je to miesto,
 kde sa stretávajú priatelia, fotografi, kreatívne duše, umelci a kopec ďalších   
 skvelých ľudí. Aby nám tu všetkým bolo dobre, snažíme sa všetci dodržiavať   
 niektoré pravidlá. Preto aj vás prosíme o ich dodržiavanie.

 a) Naše štúdio si môžete prenajať iba na celé hodiny (nie je žiaľ možný
      prenájom na 30 min, 45 min a pod.)

 b) Chápeme, že si niekedy potrebujete vyniesť veci na fotenie ešte pred
      začiatkom fotenia.Naša oddychová zóna vám je teda k dispozícii
      už 15 min pred začatím prenájmu. 

 c) Sme radi, že si naše štúdio užívate a že bývame „vybookovaní“. 
      S tým je však spojené aj to, že po vašom prenájme má už väčšinou
      ďalšiu hodinu v prenájme iný fotograf. Preto vás prosíme o ohľaduplnosť
      a ukončenie fotenia načas.



 d) Každá začatá hodina sa v prípade nedodržania času vášho prenájmu
      účtuje ako celá hodina.

 e) Skontrolujte prosím, či neostalo otvorené  okno/balkón, alebo pustená
      klimatizácia, prípadne iné elektonické spotrebiče

 f) Ak ste sa rozhodli využiť vlastnú osvetľovaciu techniku, nebudeme vám
     v tom brániť. Za využitie vlastnej techniky si z pochopiteľných dôvodov
     však účtujeme malý príplatok. 

 g) V cene prenájmu je 6 osôb. V prípade vyššieho počtu ľudí,
      účtujeme príplatok za každého človeka na celú dobu prenájmu. 

 h) Vždy sa môže stať malá nehoda. Pokazí sa technika, vypáli žiarovka v svetle,  
      vyleje káva na koberec alebo rozbije pohár. Ak sa vám to stane,
      prosím, informujte nás o tom, aby sme vedeli dať všetko do poriadku.

 i) Aj my sme ľudia a radi trávime voľné dni s rodinou alebo rôznymi aktivitami,  
     ktoré nás bavia. Chceme vám však vyjsť v ústrety aj cez víkendy a voľné
     dni a pripraviť ateliér pre vaše fotenie. A to je dôvod, prečo je prenájom
      nášho ateliéru účtovaný počas víkendov a sviatkov s príplatkom.

 k) Je niečo, čo ste sa nedozvedeli z našich podmienkach?
      Opýtajte sa nás :) Ak budete počas prenájmu čokoľvek potrebovať,
      vždy vám tu je aspoň jeden z nás k dispozícii :)

 l) A ešte jedna “maličkost”, no pre nás veľmi podstatná vec. Keď si rezervujete  
    naše štúdio a nakoniec nemôžete prísť, dajte nám to prosím vedieť hneď,
    ako to zistíte.  Zrušiť , alebo presunúť rezerváciu bezplatne môžete najneskôr  
    48 hodín do termínu prenájmu. Ak termín zrušíte neskôr, budeme vám účtovať  
    plnú sumu prenájmu. Váš termín by totiž určite rád využil iný fotograf,
    ale pre krátkosť času, by sme už váš termín neobsadili.
    Ďakujeme za pochopenie.

 j) Prosíme Vás aby ste parkovali na neoznačených parkovacích miestach 
    (bez čísla a bez tabuľky nájomníka)  

 



Užite si čas v našom štúdiu.


