Regulamin wynajmu STUDIO PHO-BOS
§1
1. Podmiotem wynajmującym studio fotograficzne jest Wrocławska Szkoła Fotografii PHO-BOS,
ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław, NIP: 899 233 6841, REGON: 021959290,
tel.: 71 350 46 34, zwanym dalej STUDIO PHO-BOS.
2. Osoby fizyczne lub podmioty prawne korzystające z usługi wynajmu STUDIA PHO-BOS
określane są w regulaminie jako Najemca.
3. STUDIO PHO-BOS w ramach usługi świadczy wynajem wyposażenia sprzętu do fotografii
studyjnej, który obejmuje: studyjne lampy błyskowe, statywy, wyzwalacz, modyfikatory
światła, blendy, tła fotograficzne, stanowisko komputerowe wraz z pakietem Adobe.
Lista sprzętu na stronie: http://www.afa.com.pl/afa/podstrony/uslugi-druk
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§2
Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem,
zaleceniami producenta oraz zasadami bezpieczeństwa.
Najemca zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt aby nie uległ uszkodzeniu z jego
winy oraz osób trzecich przebywających w STUDIO PHO-BOS podczas wynajmu.
Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji. Sprzęt fotograficzny
należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez
niego lub osoby trzecie przebywające w STUDIO PHO-BOS.
Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia tła fotograficznego (znacznego zabrudzenia
lub zniszczenia) zgodnie z ceną obowiązującą w cenniku na stronie internetowej.
Zabrania się:
a) niszczenia tła, ścian, wykładziny (przebijanie, brudzenie, zalewanie),
b) używania materiałów i środków łatwopalnych,
c) wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie STUDIA PHO-BOS poza jego obręb,
e) wykorzystania wynajmu do innych celów niż w regulaminie, np.: organizacja
indywidualnych warsztatów, szkolenia, itp.,
f) w STUDIO PHO-BOS obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz
spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek,
d) wykorzystanie wynajmu do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

§4
1. Rezerwację STUDIA PHO-BOS można dokonać poprzez wiadomość e-mail lub zakładkę
„REZERWACJA CIEMNI I ATELIER” na stronie internetowej: afa.com.pl
2. Rezerwacja będzie potwierdzona wiadomością na wskazany przez Najemcę adres e-mail.
3. Rezerwacja nastąpi po wniesieniu bezzwrotnej 20% opłaty za wynajem, nie później niż
2 dni od dokonania rezerwacji. Brak opłaty wiąże się z anulowaniem rezerwacji.
§5
1. Podpisanie umowy wynajmu oraz wniesienie pełnej opłaty (pozostałe 80% kwoty wynajmu),
musi nastąpić przed rozpoczęciem wynajmu.
2. Opłatę za wynajem można wnieść w sekretariacie Wrocławskiej Szkoły Fotografii PHO-BOS
lub przelewem na numer konta: 29 1240 6670 1111 0011 0120 5613.
3. Wrocławska Szkoła Fotografii PHO-BOS wystawia fakturę VAT.
4. Ceny za wynajem podane są na stronie internetowej, pod adresem:
http://www.afa.com.pl/afa/podstrony/uslugi-druk

